
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 เรื่อง  ประกวดราคาจางเหมากอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 โครงการ 
    ............................................................ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะ ประกวดจาง
โครงการกอสราง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดและขอบเขตการจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแมวิน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) แบบไมตอกเสาเข็ม ขนาดไมเกิน 50 คน จํานวน 1 
หลัง ราคากลาง 1,807,763.69 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบสามบาทหกสิบเกาสตางค) วงเงิน
งบประมาณ 1,676,400 บาท (หนึ่งลานหกแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน) ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยาว หมูท่ี 
14 ตําบลแมวิน 
  2. กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) แบบไมตอกเสาเข็ม ขนาด 51-80 คน พรอมอาคาร
หองน้ําหองครัว ปริมาณงานขนาดกวาง 13.40 เมตร ยาว 19.40 เมตร และกวาง 4.00 เมตร ยาว 16.40 เมตร  จํานวน 1 
หลัง ราคากลาง 2,079,977.95 บาท (สองลานเจ็ดหม่ืนเกาพันเการอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเกาสิบหาสตางค) วงเงินงบประมาณ 
1,980,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนแปดหม่ืนบาทถวน) ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยตอง หมูท่ี 10 ตําบลแมวิน 
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรือแบบแปลนใหเปนไปตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลแมวินและกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินกําหนด  

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 838,200 บาท (แปดแสนสามหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) 
-โครงการท่ี 2 ในวงเงินไมนอยกวา 990,000 บาท (เกาแสนเกาหม่ืนบาทถวน) 

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 10 กรกฎาคม 2558 ตั้งแตเวลา 
10.00 น. เปนตนไป โดยใหพรอมกัน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลแมวิน การดูสถานท่ีกอสรางเปนภาระหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของผูซ้ือเอกสารประกวดราคาท่ีจะไปดูสถานท่ีกอสรางดวยตนเองและ/หรือดูสถานท่ีกอสรางหรือไมก็ได 
โดยองคการบริหารสวนตําบลแมวิน จะถือวาผูซ้ือเอกสารประกวดราคาไดทราบสถานท่ี ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ  
ดีแลว เม่ือมีอุปสรรคและปญหาในเวลาพิจารณาจะนํามาคานใหพนความรับผิด และ/หรือจะยกเปนขอตอสูกับองคการ
บริหารสวนตําบลแมวินมิได 

 

กําหนดยื่น เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี  20 กรกฎาคม 2558  ตั้งแต
เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลอําเภอ  
แมวาง อาคารหอประชุมท่ีวาการอําเภอแมวาง ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม และประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิไดรับการคัดเลือกใหเสนอราคาในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ ท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลแมวิน และทางเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th    

      

กําหนดเสนอราคาโดยวิธีการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558  
ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป 

 

ผูสนใจซ้ือเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองนําหลักฐานไปแสดงตอเจา
หนาทีขายเอกสารการประกวดราคาฯ ดังนี้ 

1. หลักฐานการจดทะเบียนหุนสวน/บริษัท หรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ 
หรือการจดทะเบียนพาณิชย 

2. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย กรณีมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนซ้ือแทน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

  

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 1,000 บาท 
(หนึ่งพันบาทถวน) ไดท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลแมวิน ตั้งอยูเลขท่ี 9 หมูท่ี 15 ตําบลแมวิน 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม ถึงวันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หรือสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 0-5302-7777-9 ตอ 19,23 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บ
ไซด www.maewin.net ขององคการบริหารสวนตําบลแมวิน และ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง 

ผูซ้ือเอกสารการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเม่ือชําระเงินแลว องคการบริหารสวนตําบล
แมวินจะไมคืนเงินให ยกเวนกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมวินยกเลิกโครงการ 

   

ประกาศ  ณ  วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 

 
         (นางเกศริน  ตุนแกว) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 

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