
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 เรื่อง  สอบราคาจางเหมากอสราง จํานวน 12 โครงการ 
    ............................................................ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคา  
จางเหมากอสราง จํานวน 12 โครงการ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
                  1. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค บานหวยทราย หมูท่ี 2  ขนาดกวาง 6.00 เมตร   ยาว 10.00 
เมตร  ราคากลาง  99,167.65 บาท (เกาหม่ืนเกาพันหนึ่งรอยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบหาสตางค)  งบประมาณ  100,000 
บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 

2.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานโปงสมิต  หมูท่ี 8  
มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา  62.00 ตาราง เมตร     
ราคากลาง  51,403.29  บาท (หาหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยสามบาทยี่สิบเกาสตางค) งบประมาณ  50,000  บาท (หาหม่ืน
บาทถวน)  

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 3.00 เมตร            
ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 จุด  หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 327.00 ตารางเมตร  ราคากลาง  
207,095.44  บาท (สองแสนเจ็ดพันเกาสิบหาบาทสี่สิบสี่สตางค) งบประมาณ  199,000  บาท  (หนึ่งแสนเกาหม่ืนเกา
พันบาทถวน) 

4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหนองเตา      
หมูท่ี 4  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 252.00 ตาราง
เมตร   ราคากลาง  144,022.90 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันยี่สิบสองบาทเกาสิบสตางค) งบประมาณ  139,900 บาท  
(หนึ่งแสนสามหม่ืนเกาพันเการอยบาทถวน) 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยเก๋ียง หมูท่ี 4   
และวางทอระบายน้ํา  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร   หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวม  ไมนอยกวา 
135.00 ตารางเมตร  และงานวางทอระบายน้ํา  ยาว 7.00 เมตร   จํานวน 1 จุด   ราคากลาง  102,224.97 บาท        
(หนึ่งแสนสองพันสองรอยยี่สิบสี่บาทเกาสิบเจ็ดสตางค)  งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานหวยตอง  หมูท่ี 10  
มีขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 169.00 ตารางเมตร  
ราคากลาง  122,234.14  บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันสองรอยสามสิบสี่บาทสิบสี่สตางค)  งบประมาณ  120,000  
บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี  บานหวยหยวก         
หมูท่ี 7  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 159.00 ตาราง
เมตร  ราคากลาง  102,915.63  บาท (หนึ่งแสนสองพันเการอยสิบหาบาทหกสิบสามสตางค)  งบประมาณ  100,000  
บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
                  8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมถมไหลทางตามสภาพพ้ืนท่ี บานใหมวังผาปูน       
หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และกวาง 2.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
ขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 53.00 ตารางเมตร   ราคากลาง 36,141.07 บาท  (สามหม่ืนหกพันหนึ่งรอยสี่สิบเอ็ดบาท
เจ็ดสตางค)  งบประมาณ 34,000 บาท (สามหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
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                 9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 3.00 เมตร        
ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 72.00 ตารางเมตร  ราคากลาง 42,762.89 บาท 
(หนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดรอยหกสิบสองบาทแปดสิบเกาสตางค)   งบประมาณ 41,000 บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
                 10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสบวิน หมูท่ี 9 มีขนาดกวาง 1.80 เมตร  ยาว 69.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 124.00 ตารางเมตร   ราคากลาง 77,234.52  บาท          
(เจ็ดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยสามสิบสี่บาทหาสิบสองสตางค)  งบประมาณ 76,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน) 
                 11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงลอรถ บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีขนาดกวาง 0.80 
เมตร จํานวน 2 ชวงลอ  ยาว 50.00 เมตร หรือมีขนาดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร ราคากลาง 51,613.83  
บาท (หาหม่ืนหนึ่งพันหกรอยสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค)  งบประมาณ  50,000  บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
                 12. โครงการปรับปรุงสนามกีฬา  บานใหมวังผาปูน หมูท่ี 15  มีพ้ืนท่ี 106.00 ตารางเมตร  ราคากลาง  
36,007.73  บาท (สามหม่ืนหกพันเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค)  งบประมาณ   34,000  บาท (สามหม่ืนสี่พันบาทถวน)
ท้ังนี้ใหเปนไปตามแบบรูปรายละเอียดขององคการบริหารสวนตําบลแมวินกําหนด 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาว ซ่ึงมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน และตองเปน

ผลงานท่ีแลวเสร็จในสัญญาเดียวเทานั้น ดังนี้ 
-โครงการท่ี 1 ในวงเงินไมนอยกวา  50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
-โครงการท่ี 2 ในวงเงินไมนอยกวา  25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)     
-โครงการท่ี 3 ในวงเงินไมนอยกวา  99,500 บาท (เกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน)   
-โครงการท่ี 4 ในวงเงินไมนอยกวา  69,950 บาท  (หกหม่ืนเกาพันเการอยหาสิบบาทถวน)   
-โครงการท่ี 5 ในวงเงินไมนอยกวา  50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)   
-โครงการท่ี 6  ในวงเงินไมนอยกวา  60,000 บาท  (หกหม่ืนบาทถวน)   
-โครงการท่ี 7 ในวงเงินไมนอยกวา   50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 
-โครงการท่ี 8 ในวงเงินไมนอยกวา   17,000 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)     
-โครงการท่ี 9 ในวงเงินไมนอยกวา   20,500 บาท (สองหม่ืนหารอยบาทถวน)   
-โครงการท่ี 10 ในวงเงินไมนอยกวา  38,000 บาท  (สามหม่ืนแปดพันบาทถวน)   
-โครงการท่ี 11 ในวงเงินไมนอยกวา  25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)   
-โครงการท่ี 12 ในวงเงินไมนอยกวา  17,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

  2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
  3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  4. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล 
  5.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคา
จางครั้งนี้ 

กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ณ สถานท่ี
กอสราง และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป หากไม
เขาดูสถานท่ีและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมยอมหมายถึงผูรับจางยอมรับตามเง่ือนไขของทางองคการบริหารสวน
ตําบลทุกประการ 

/กําหนด......... 
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กําหนดยื่นซองสอบราคา วันท่ี 26 เดือน มิถุนายน  ถึงวันท่ี 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ตั้งแต

เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน และใน วันท่ี 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 ระหวางเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวน  
ตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้กําหนด
เปดซองใบเสนอราคาใน วันท่ี 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2558  ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอแมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบล
บานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม        

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน)  
ไดท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ระหวางวันท่ี 26 เดือน มิถุนายน  ถึงวันท่ี 3  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 หรือสอบถาม รายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-5302-77778 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซด www.maewin.net 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 

         (นายโตง   แซยาง) 

                 รองนายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน รักษาราชการแทน 

                  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
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