
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 
เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  ประเภท สะพาน  จ านวน  3  โครงการ 

------------------------------------------- 

   เทศบาลต าบลแม่วาง     มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง  
ประเภท สะพาน   จ านวน 3  โครงการ   ซึ่งก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
  1.  โครงการก่อสร้างสะพาน ซอย 9/1  บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่  3  บ้านกิ่วแลป่าเป้า  ต.บ้านกาด                       
(ล าเหมืองกลาง)  สะพาน คสล . ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  6.00  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง               
งบประมาณ  360,000.- บาท  (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
ราคากลางของโครงการ  360,000.- บาท  (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
  2.  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าเหมืองแพะและถนน คสล .  ปากซอย 2/1  หมู่ที่  8                  
บ้านอัมพาราม  ต.บ้านกาด   

-  ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง  8.00  เมตร  ยาว  6.00  เมตร   
-  ก่อสร้างถนน. ขนาด กว้าง 4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทาง  45.00  เมตร  

หรือเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  180.00  ตารางเมตร   งบประมาณ 553,000.- บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ราคากลางของโครงการ  553,000.- บาท  (ห้าแสนห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
  3.  โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล . ล าเหมืองเป็ด (บ้านสันโป่ง ) หมู่ที่  3  ต.ดอนเปา                      
ท่อเหลี่ยม คสล . ขนาดกว้าง  5 . 00  เมตร  ยาว  7 . 00  เมตร  สูง  2 . 00  เมตร  ( 2 ช่อง )                                       
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลแม่วาง   งบประมาณ  338,000.-  บาท  (สามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ราคากลางของโครงการ  332,000.-  บาท  (สามแสนสามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    
                        1.   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว               
   2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   4.    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล
ต าบลแม่วาง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
   5.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคา  
   โครงการที่  1  วงเงินไม่น้อยกว่า   144,000.- บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
   โครงการที่  2  วงเงินไม่น้อยกว่า   221,200.- บาท  (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)   
   โครงการที่  3  วงเงินไม่น้อยกว่า   135,200.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่ “เทศบาล” เชื่อถือ โดยผู้เสนอราคา จะต้องส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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         6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement: e-GP) และต้องลงทะเ บียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี้แจงใน    วันที่   17  เมษายน   2558    ระหว่าง เวลา  
10.00 – 11.00 น. โดยมาพร้อมกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ดูสถานที่  ให้ถือว่าได้
ทราบเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคและรายละเอียดอื่นๆดีแล้ว หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นผิดต่อส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง และจะน ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิ
ใดๆในภายหลังมิได้   

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่    30  มีนาคม  2558     ถึงวันที่  19 เมษายน  2558              
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง และวันสุดท้าย   วันที่   20  เมษายน  2558   ยื่น  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง   ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง ) ในวันและเวลาราชการ 
(08.30 - 16.30 น.) 

          ก าหนดตรวจสอบคุณสมบัติ(ผลประโยชน์ร่วมกัน) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอ าเภอ   (ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง   ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง)   ในวันที่  21  เมษายน  2558 
ระหว่าง เวลา   09.00 – 12.00 น. 

ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   21  เมษายน  2558   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอ าเภอ(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง) ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.  

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง โครงการดังกล่าว  

- โครงการที่  1  ราคาชุดละ   300.-  บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
- โครงการที่  2  ราคาชุดละ   500.-  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
- โครงการที่  3  ราคาชุดละ   300.-  บาท  (สามร้อยบาทถ้วน) 

ซ้ือแบบ ได้ที่ส านักงานเทศบาล ต าบลแม่วาง  (กองคลัง /งานพัสดุ ) ระหว่างวันที่   30  มีนาคม   ถึงวันที่                 
16  เมษายน  2558  ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข (053)-830882-3 ต่อ 53 

                                 ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดือน  มีนาคม    พ.ศ. 2558 

 
 

(นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร) 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 

 


