
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 เรื่อง  ประมูลจางเหมากอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 โครงการ 
    ............................................................ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะประมูลจาง
โครงการกอสราง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดและขอบเขตการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. โครงการกอสรางระบบคลองสงน้ําฝาย แมปวย (ฝงซาย) พรอมปายโครงการ บานหวยโปง หมูท่ี 11  
ตําบลแมวิน งานดินขุดมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 4,230 .00 ลูกบาศกเมตร งานคลองสงน้ํา ขนาดความกวาง 1.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม  2,300.00 เมตร ราคากลาง 7,480,607,72 บาท (เจ็ดลานสี่แสน  
แปดหม่ืนหกรอยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค) วงเงินงบประมาณ 7,462,000 บาท (เจ็ดลานสี่แสนหกหม่ืนสองพัน  
บาทถวน) 

 2. โครงการกอสรางระบบคลองสงน้ําฝาย แมปวย ( ฝงขวา ) พรอมปายโครงการ บานใหม 
วังผาปูน หมูท่ี 15 ตําบลแมวิน งานดินขุดมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 3,680 .00 ลูกบาศกเมตร งานคลองสงน้ํา ขนาด
ความกวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 2,000.00 เมตร ราคากลาง 6,714,307,72 บาท 
(หกลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันสามรอยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค) วงเงินงบประมาณ 6,476,000 บาท (หกลานสี่แสน
เจ็ดหม่ืนหกพันบาทถวน) 
ท้ังนี้ใหเปนไปตามแบบรูปรายละเอียดขององคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตอง เปนนิติบุคคลหรือเปน ผูมีอาชีพรับจางงานท่ี ประกวดราคาจางดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส   
  2. ผูประสงคจะเสนอราคาตอง ไมเปนผูท่ีถูก ระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการแลได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  3. ผูประสงคจะเสนอราคาตอง ไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  4. ผูประสงคจะเสนอราคาตอง เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน 
  5. ผูประสงคจะเสนอราคาตอง ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคา
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้ 
  6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยเปนผลงานท่ีอยูในสัญญาเดียวกันเทานั้น ดังนี้ 

-โครงการท่ี 1 ในวงเงินไมนอยกวา 2,611,700 บาท (สองลานหกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
-โครงการท่ี 2 ในวงเงินไมนอยกวา 2,266,600 บาท (สองลานสองแสนหกหม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน) 

และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินเชื่อถือ 

/7. บุคคลหรือนิติบุคคล... 
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  7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  8. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  9. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา
ไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
 

กําหนดดูสถานท่ีกอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 ตั้งแตเวลา 
10.00 น. เปนตนไป โดยใหพรอมกัน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน การดูสถานท่ีกอสรางเปนภาระหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของผูซ้ือเอกสารประมูลท่ีจะไปดูสถานท่ีกอสรางดวยตนเองและ/หรือดูสถานท่ีกอสรางหรือไมก็ได โดย
องคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะถือวาผูซ้ือเอกสารประมูลไดทราบสถานท่ี ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ ดีแลว เม่ือ
มีอุปสรรคและปญหาในเวลาพิจารณาจะนํามาคานใหพนความรับผิด และ/หรือจะยกเปนขอตอสูกับองคการบริหารสวน
ตําบลแมวินมิได 

 

กําหนดยื่นเอกสารประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึง 
เวลา 12.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคาร
หอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกใหเสนอราคาในวันท่ี 10 มิถุนายน 2558  เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล  
แมวิน และทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th    

      

กําหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 16 มิถุนายน 2558  ตั้งแตเวลา 
10.00 น. เปนตนไป 

 

ผูสนใจซ้ือเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะตองนําหลักฐานไปแสดงตอเจาหนาทีขาย
เอกสารการประมูลฯ ดังนี้ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนหุนสวน/บริษัท หรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ 
หรือการจดทะเบียนพาณิชย 

2. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนซ้ือแทน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

  

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสาร การประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 1,500 บาท (หนึ่งพัน
หารอยบาทถวน) ไดท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 ตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 11 เดือน พฤษภาคม  ถึงวันท่ี 25 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 หรือ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-5302-7777-9 ตอ 23 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ี
เว็บไซด www.maewin.net ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 

ผูซ้ือเอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเม่ือชําระเงินแลว องคการบริหารสวนตําบลแมวินจะไม
คืนเงินให ยกเวนกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินยกเลิกโครงการ 

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
 

 
         (นางเกศริน  ตุนแกว) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.maewin.net/
http://www.gprocurement.go.th/
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