
 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง   ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล อาคารส้วมนักเรียน และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนเปา สังกัด เทศบาลต าบลแม่วาง จ านวน 3 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

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

เทศบาลต าบลแม่วาง อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล อาคารส้วมนักเรียน และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา สังกัด เทศบาล
ต าบลแม่วาง จ านวน 3 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา 
แบบอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8) จ านวน 1 หลัง และก่อสร้างอาคารส้วม ขนาด 
10 ห้อง (รหัส  สน.ศท.ส/10) จ านวน 1 หลัง 

ราคากลางในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 7,524,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พัน-
บาทถ้วน) 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 6,242,000.-  บาท (หกล้านสองแสนสี่หมื่น-
สองพันบาทถ้วน) 

 
2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา (รหัส สถ.ศพด.1) จ านวน 1 หลัง 

ราคากลางในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 1,518,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปด-
พันบาทถ้วน) 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น 1,524,000.-  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสอง-
หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ 

3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง  การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในข้อ 1.8 

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของประสงค์จะผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
ต าบลแม่วาง 
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6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลแม่วาง
เชื่อถือ ดังนี้ 

-   โครงการที่  1  วงเงินไม่น้อยกว่า   2,496,800.-  บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหม่ืนหก-
พันแปดร้อยบาทถ้วน)   

-   โครงการที่  2  วงเงินไม่น้อยกว่า      609,600.-  บาท   (หกแสนเก้าพันหกร้อย-
บาทถ้วน)   

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

   8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ จัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

      9.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.                     
และพร้อมรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาเดียวกัน 

 ก าหนดยื่นซองประมูล   ในวันที่   23  ธันวาคม  2557  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา  
11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อปท. ห้องท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่   26 ธันวาคม  2557  ก าหนดยื่น
การอุทธรณ์ส าหรับผู้ค้าที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่  5-7 มกราคม  2558 ก าหนด
พิจารณาผลการอุทธรณ์  ในวันที่  8 มกราคม  2558  และก าหนดเสนอราคาในวันที่  13  มกราคม  2558   
ดังนี้ 

- โครงการที่ 1 ตั้งแต่เวลา  10.00  น. – 10.30 น. 
- โครงการที่ 2 ตั้งแต่เวลา  11.00  น. – 11.30  น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น  3  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และก าหนดให้ 
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จ ากัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 
E2/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ดังนี้                         

- โครงการที ่1 ในราคาชุดละ 5,000.-  บาท (หา้พันบาทถ้วน)    
- โครงการที่ 2 ในราคาชุดละ 2,000.-  บาท (สองพันบาทถ้วน) 

ได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง (กองคลัง/งานพัสดุ) ระหว่างวันที่ 1 – 12  ธันวาคม 
2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  0-5383-0882  ต่อ  53  ในวันและเวลาราชการ และดู
รายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์ www.gprocurment.go.th และ www.maewang.go.th  

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 1  ธันวาคม  พ.ศ. 2557 

 
       (นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร) 

      นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 


