
 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 เรื่อง  สอบราคาจางเหมากอสราง จํานวน 6 โครงการ 
    ............................................................ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคา  จาง
เหมากอสราง จํานวน 6 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
                  1. โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา บานขุนปวย หมูท่ี 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.70 เมตร  สูง 2.40 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ราคากลาง  135,279.29 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนหาพันสองรอยเจ็ดสิบเกาบาทยี่สิบเกาสตางค)  งบประมาณ 
134,000  บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันบาทถวน)  
                   2. โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ อบต. แมวิน  กวาง 3.00 เมตร  ยาว 5.50 เมตร   ราคากลาง  
123,743.23 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสี่สิบสามบาทยี่สิบสามสตางค)  งบประมาณ 126,500  บาท (หนึ่งแสน
สองหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน)  
                   3. โครงการปรับปรุงปายสํานักงาน ขนาดกวาง 4.80 เมตร  สูง 2.80 เมตร ราคากลาง  99,652.18  บาท (เกา
หม่ืนเกาพันหกรอยหาสิบสองบาทสิบแปดสตางค)  งบประมาณ 99,500  บาท (เกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน)  
                   4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานขุนวิน หมูท่ี 16 ขนาด
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 69.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 208.50 ตารางเมตร ราคากลาง  139,162.23 
บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยหกสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค)  งบประมาณ 140,000  บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท
ถวน)  
                   5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  สายบานปากลวย     หมูท่ี 17 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 71.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 284.00 ตารางเมตร   ราคากลาง  
203,826.61 บาท (สองแสนสามพันแปดรอยยี่สิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค)  งบประมาณ 200,000  บาท (สองแสนบาทถวน)  
                   6. โครงการกอสรางทางเดินเทาคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมราวจับ ทางลงน้ําตกแมวาง บานแมสะปอก หมูท่ี 5 
(ครั้งท่ี 2) ขนาดกวาง  1.00  เมตร  ยาว 115.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  ราคากลาง  137,748.81 บาท    (หนึ่งแสนสาม
หม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)  งบประมาณ 134,947  บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืน  สี่พันเการอยสี่สิบ
เจ็ดบาทถวน) ท้ังนี้ใหเปนไปตามแบบรูปรายละเอียดขององคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน และตองเปน

ผลงานท่ีแลวเสร็จในสัญญาเดียวเทานั้น ดังนี้ 
-โครงการท่ี 1 ในวงเงินไมนอยกวา  67,000 บาท (หกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 
-โครงการท่ี 2 ในวงเงินไมนอยกวา  63,250 บาท (หกหม่ืนสามพันสองรอยหาสิบบาทถวน)     
-โครงการท่ี 3 ในวงเงินไมนอยกวา  49,750 บาท (สี่หม่ืนเกาพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)   
-โครงการท่ี 4 ในวงเงินไมนอยกวา  70,000 บาท  (เจ็ดหม่ืนบาทถวน)   
-โครงการท่ี 5 ในวงเงินไมนอยกวา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)   
-โครงการท่ี 6  ในวงเงินไมนอยกวา  67,473.50  บาท  (หกหม่ืนเจ็ดพันสี่รอยเจ็ดสิบสามบาทหาสิบ

สตางค)   
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  2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
  3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  4. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล 
  5.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจาง
ครั้งนี้ 

กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ สถานท่ีกอสราง 
และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป หากไมเขาดูสถานท่ี
และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมยอมหมายถึงผูรับจางยอมรับตามเง่ือนไขของทางองคการบริหารสวนตําบลทุกประการ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม  ถึงวันท่ี 3 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558  ตั้งแต
เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และใน วันท่ี 4 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 
2558 ระหวางเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน  
ตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้กําหนด
เปดซองใบเสนอราคาใน วันท่ี 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม        

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน)  
ไดท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ระหวางวันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม ถึงวันท่ี 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-5302-77778 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซด www.maewin.net ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

         (นางเกศริน  ตุนแกว) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
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