
 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

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

  เทศบาลต าบล แม่วาง  อ าเภอ แม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประมูล จ้างเหมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง  งบประมาณ 
2,229,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

1. จุดท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแล ป่าเป้า  ต.บ้านกาด  แบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงท่ี1  บ้านกิ่วแลป่าเป้า ซอย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร  

ช่วงท่ี 2 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ซอย 2/5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 334 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,336  เมตร  

รวมทั้ง 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,856 ตารางเมตร งบประมาณ 1,438,000 บาท (หนึ่งล้าน
สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2. จุดท่ี 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกิ่วแลป่าเป้า ซอย 9/1 หมู่ที่ 3  ต าบล 
บ้านกาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยา ว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร 
งบประมาณ 634,500 บาท (หกแสนสามหื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

3. จุดท่ี 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านป่าต้ิว ต าบลดอนเปา ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร  งบประมาณ 156,500 
บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ราคากลางในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 2,229,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  รวมทั้งสิ้น  2,229,000 บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่ น-
เก้าพันบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลแม่วาง จะลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อเทศบาลต าบลแม่วาง ได้รับการ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยแล้ว
เท่านั้น 
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ประสง ค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะ เสนอราคาราย
อื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน ข้อ 
1.8 

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
ต าบลแม่วาง 

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงาน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 891,600 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลแม่วางเช่ือถือ 

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  2 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา  10.00-12.00 น. และ
พร้อมรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน 

ก าหนดยืน่ซองประมูล ในวันที ่9 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ 
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ห้องท้องถ่ินอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งรายช่ือผู้มี
สิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  14 กรกฎาคม 2558 และก าหนดเสนอราคาในวันที่  21 
กรกฎคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.45 – 11 .15  น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง  
อ าเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ และก าหนดให้  บริษัท บีส ไดเมนช่ัน จ ากัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิ กส์ 
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 4/2558 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558  ในราคาชุดละ  2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน)  ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบล
แม่วาง (กองคลัง/งานพัสด)ุ ระหว่างวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5383 -0882  ต่อ 53 ในวันและเวลาราชการ  และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซ ต์  
www.gprocurment.go.th และ www.maewang.go.th        

ประกาศ    ณ    วันที่    23    เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.    2558 
 
 
 (นายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 

http://www.tambonbanklang.com/

