
 
ประกาศเทศบาลต าบลแม่วาง 

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง จ านวน 1 โครงการ 
------------------------------------------- 

   เทศบาลต าบลแม่วาง มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง ใน
เขตเทศบาลต าบลแม่วาง  จ านวน  1  โครงการ  ซึ่งก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

- ต าบลบ้านกาด  จ านวน  5  สาย  ดังนี้ 

สายที่ 1  ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 1 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่   
มีปริมาณงาน  กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ระยะทาง  430.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,290.00  ตารางเมตร   

ราคากลาง  27,000.- บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

สายที่ 2   ปรับปรุงถนนลูกรัง   ซอย 2/3  บ้านกิ่วแลป่าเป้า   หมู่ที่ 3   ต.บ้านกาด   อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่ มีปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย  2.80 เมตร หนา 0.10  เมตร ระยะทาง 43.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า  120.40  ตารางเมตร    

สายที่ 3  ปรับปรุงถนนลูกรัง ซอย 5 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3  ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
มีปริมาณงาน  กว้างเฉลี่ย  2.80   เมตร   หนา   0.10  เมตร ระยะทาง  67.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
187.00  ตารางเมตร  

ราคากลาง ถนนสายที่ 2  และ ถนนสายที่ 3  รวมกัน  19,800.- บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

สายที่ 4   ปรับปรุงถนนลูกรัง   ถนนสายทุ่งห้าบ้านกิ่วแลป่าเป้า  หมู่ที่ 3  ต.บ้านกาด  อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่   มีปริมาณงาน   กว้างเฉลี่ย  2.50  เมตร   หนา  0.10  เมตร  ระยะทาง  580.00 เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,450.00  ตารางเมตร  งบประมาณ  30,000.-บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

สายที่ 5   ปรับปรุงถนนลูกรัง   บริเวณหลังป่าช้า  หมู่ที่ 5  ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
มีปริมาณงาน  กว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  หนา  0.10  เมตร  ระยะทาง  260.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,040.00  ตารางเมตร   

ราคากลาง  20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

- ต าบลดอนเปา  จ านวน  3  สาย  ดังนี้ 

สายที่  6   ปรับปรุงถนนลูกรัง    ถนนสายเรียบล าเหมืองเป็ดบ้านสันโป่ง  หมู่ที่ 3   ต.ดอนเปา   
อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่  มีปริมาณงานจ านวน  2  ช่วง  ดังนี้ 



- 2 - 
 

ช่วงที่ 1  กว้างเฉลี่ย  2.50  เมตร  หนา 0.10  เมตร  ระยะทาง  350.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  875.00  ตารางเมตร 

ช่วงที่ 2  กว้างเฉลี่ย  2.50  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ระยะทาง  240.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  600.00  ตารางเมตร   
ราคากลาง  31,000.-บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  

สายที่ 7  ปรับปรุงถนนลูกรัง   ตรงข้ามซอย 3/11   บ้านดอนเปา  หมู่ที่ 4  ต.ดอนเปา อ.แม่วาง 
จ.เชียงใหม่  มีปริมาณงาน   กว้างเฉลี่ย  2.80  เมตร   หนา  0.10  เมตร   ระยะทาง  57.00  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  159.00  ตารางเมตร  

ราคากลาง  3,000.-บาท (สามพันบาทถ้วน) - 

สายที่  8   ปรับปรุงถนนลูกรัง  ซอย 3   บ้านป่าติ้ว   หมู่ที่ 5   ต.ดอนเปา อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่ 
มีปริมาณงาน  กว้างเฉลี่ย  2.80  เมตร  หนา 0.10  เมตร  ระยะทาง  69.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
193.00  ตารางเมตร    
ราคากลาง  4,000.-บาท (สี่พันบาทถ้วน)   

ราคากลางรวมทั้งสิ้น  134,800.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว               
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล

แม่วาง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคา  จ านวน  53,920.- บาท (ห้าหมื่นสามพัน
เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  โดยเป็นผลงานจากการจ้างงานครั้งเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจเท่านั้น 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP ) และต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงใน   วันที่     23    กันยายน  2557    ระหว่าง
เวลา  10.00 – 11.00  น. โดยมาพร้อมกัน ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง  ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ดู
สถานที่  ให้ถือว่าได้ทราบเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง  ปัญหาอุปสรรคและรายละเอียดอ่ืนๆดีแล้ว  หากเกิดปัญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท างาน  จะน ามาอ้างให้พ้นผิดต่อส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง  และจะน ามา
เป็นข้ออ้างเพ่ือเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้   

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลแม่วาง และวันสุดท้ายวันที่ 24 กันยายน 2557 ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอ 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 25 กันยายน 2557 ระหว่าง เวลา 
09.30 – 10.30 น. 

ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  25  กันยายน 2557 ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างระดับอ าเภอ(ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่วาง ที่ว่าการอ าเภอแม่วาง) ตั้งแต่เวลา 10.35 – 12.00 น.  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนรายละเอียดงานปรับปรุงถนนลูกรัง  ในเขตเทศบาลต าบลแม่วาง 
จ านวน  1  โครงการ  ในราคาชุดละ  200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  

ซ้ือแบบได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่วาง (กองคลัง/งานพัสดุ) ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2557 
ถึงวันที ่22 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือ สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข (053)-830882-3 ต่อ 53 

                     ประกาศ  ณ  วันที่   9   เดือน  กันยายน    พ.ศ. 2557 
 
 
 
                                                                  (นายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร) 
                                                                    นายกเทศมนตรีต าบลแม่วาง 
                        


