
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 

เรื่อง   ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผวิจราจรแบบแอสฟัลท์ติก  จ านวน  ๓  หมู ่

ในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์  (e-Auction) 

----------------------------- 

 

ด้วยเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง    มคีวามประสงค์จะประมูลจา้งเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ

แอสฟัลท์ตกิ  จ านวน  ๓  หมู่   ในเขตเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Auction)  โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

โครงการที่ ๑  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก  สายทาง  ชม.ถ.๒๐๔-๐๖  หมู่ที่ ๑ 

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕ เมตร  ยาว  ๔๓๒.๐๐  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  ๑,๘๑๕          

ตารางเมตร  และก่อสรา้งถนนคอนกรีตกว้าง ๓.๗๐ เมตร  ยาว  ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  หรอืมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า  ๙๘.๘๙  ตารางเมตร   พรอ้มถมดินไหล่ทางขา้งละ ๐.๐๐ – ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดตามแบบ

และประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ป้าย  ณ  บ้านท้าวค าวัง          

หมูท่ี่ ๑  ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่   งบประมาณ  ๕๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท  (หา้แสนเก้าหมื่น

สองพันบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๕๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท  (หา้แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   

โครงการที่ ๒    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก  สายทาง ชม.ถ.๒๐๔-๐๒ และ 

สายทาง  ชม.ถ.๒๐๔-๐๓  หมู่ที่ ๖  ดังนี้   

จุดท่ี ๑  สายทาง ชม.ถ.๒๐๔-๐๒  หมูท่ี่ ๖  เริ่มตัง้แต่สามแยกข้างโรงเรียนบ้านดงจนถึงเขตสิน้สุด

เทศบาลต าบลแมท่่าช้างที่ติดตอ่กับเขตเทศบาลต าบลน้ าแพร่พัฒนา  ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  

๗๑๒.๐๐ เมตร  

จุดท่ี ๒  สายทาง  ชม.ถ.๒๐๔-๓  หมูท่ี่ ๖  เริ่มตัง้แต่สี่แยกหนา้ศูนย์โอทอประยะทาง  ๒๕๕.๐๐  

เมตร  ขนาดกว้าง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๒๕๕.๐๐  เมตร   หรอืมีพื้นที่รวมทั้ง ๒ จุด  ไม่น้อยกว่า  ๔,๘๕๕.๐๐  

ตารางเมตร  พรอ้มตเีส้นจราจร  และขยายไหล่ทาง  คสล. สายทาง  ชม.ถ.๒๐๔-๐๒  หมูท่ี่ ๖  เริ่มตัง้แต่         

ท่อลอดเหลี่ยมล าเหมอืงแม่ขักจนถึงเขตสิ้นสุดเทศบาลต าบลแมท่่าช้างที่ติดตอ่กับเขตเทศบาลต าบลน้ าแพร่

พัฒนา  ขนาดกว้าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๑๕.๐๐  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า  ๓๐๙.๐๐            

ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  

๑ ป้าย ณ  บ้านดงหลวง  หมูท่ี่ ๖  ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม ่  งบประมาณ  

๑,๕๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งลา้นหา้แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง  ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐  บาท  

(หนึ่งลา้นหา้แสนสามหมื่นบาทถ้วน)   

 

/ โครงการที่ ๓ ... 



-๒- 

โครงการที่ ๓     โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต  ซอย ๑ 

ชุมชนเจริญทรัพย์  หมู่ที่ ๗    ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๐๕ เมตร  ยาว  ๔๖๕.๐๐  เมตร  หรอืมี

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า  ๒,๗๙๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง  

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ป้าย  ณ  ชุมชนเจรญิทรัพย์  หมูท่ี่ ๗  ต าบลหางดง  อ าเภอหางดง  จังหวัด

เชยีงใหม่  งบประมาณ  ๘๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ราคากลาง  ๘๐๐,๐๐๐.๐๐  

บาท  (แปดแสนบาทถ้วน)   

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว  ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนัน้  ผูเ้สนอ

ราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคางานเอง  จะน าราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ

ความรับผดิชอบ  หรอืเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ 
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑.    ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผูท้ิง้งานของทางราชการ    และ

ได้แจง้เวียนชื่อแล้ว    หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นติิบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

๓.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นและ/หรอื  ต้อง  

ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์  หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 

๔.  ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน       ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม           

ขึน้ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสทิธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

๕.    ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์      และจะต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่าน้ัน     และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบส่วน

ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน   รัฐวิสาหกิจ   ดังน้ี 

โครงการที่ ๑   ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า   ๒๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท   (สองแสนบาทถ้วน)    

โครงการที่ ๒  ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า   ๖๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท   (หกแสนบาทถ้วน)    

โครงการที่ ๓  ในวงเงนิไม่นอ้ยกว่า   ๓๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท   (สามแสนบาทถ้วน)    

๖.   นิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา      ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย   หรอื

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๗.   นติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งดว้ยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์    (e-Government   Procurement  :  e-GP)      ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชกีลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ    

 

/ ๘.   คู่สัญญา… 



-๓- 

 

๘.   คู่สัญญาต้องรับ และจา่ยเงนิผ่านบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน   เว้นแต่การจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึ่งมี

มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ตั้งแตเ่วลา ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  

๑๒.๐๐ น. ณ  เทศบาลต าบลแมท่่าช้าง   และก าหนดรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันเวลา  

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  ถ้าผูร้ับจ้างไม่มาดูสถานที่ก่อสรา้งตามวันเวลาที่นัดหมาย  ทางเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง    

จะถือว่าได้รับทราบข้อมูลการก่อสร้างและไม่มีสทิธิในการเรียกร้องใด ๆ  กับทางเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง   

ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในวันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐   ตั้งแต่

เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น. ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซือ้หรอืการจา้งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ าเภอหางดง  (ช้ัน ๑ ที่วา่การอ าเภอหางดง) และจะแจ้งรายชื่อผูม้ีสทิธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ

ราคา  และประกาศก าหนดวัน  เวลา  พร้อมทั้งเงื่อนไขการประมูล  ในวันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  โดยเทศบาล

ต าบลแมท่่าช้าง   จะท าการแจ้งผูป้ระสงค์จะเสนอราคาแตล่ะรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรอืวิธีอื่นใดที่มหีลักฐานว่าผูป้ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

ก าหนดวันประมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์    

วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐   

โครงการที่ ๑   โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ  สายทาง  ชม.ถ.๒๐๔-๐๖  หมูท่ี่ ๑  

ตั้งแตเ่วลา  ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. 

โครงการที่ ๒   โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ตกิ  สายทาง ชม.ถ.๒๐๔-๐๒ และ         

สายทาง  ชม.ถ.๒๐๔-๐๓  หมูท่ี่ ๖  ตัง้แต่เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐  น. 

โครงการที่ ๓    โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ  Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต  ซอย ๑ ชุมชน

เจริญทรัพย์  หมู่ที่ ๗ ตัง้แต่เวลา  ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐  น. 

ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารประมูลจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์    

โครงการที่  ๑, ๓   ชุดละ  ๕๐๐.๐๐  บาท  (หา้ร้อยบาทถ้วน)   

โครงการที่  ๒        ชุดละ  ๑,๐๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)   

สามารถติดต่อขอซือ้เอกสารดังกล่าว  ได้ที่กองคลัง  เทศบาลต าบลแมท่่าช้าง ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๒๑  

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ  หรอืดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.maetachang.go.th   

หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๕๓ - ๔๔๒๐๘๐ , ๐๕๓ – ๔๒๖๖๔๒   ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(นายทรัพย์ทวี   ค ามา) 

นายกเทศบาลต าบลแมท่่าช้าง 

http://www.maetachang.go.th/


 

 

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
 

ก าหนดการประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก  จ านวน  ๓  หมู ่

ในเขตเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)  งบประมาณ  ๓,๐๐๓,๐๐๐  บาท  

(สามล้านสามพันบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๒,๙๑๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
ล าดับ รายการ วัน  เวลา 

๑ ประกาศพรอ้มจ าหน่ายเอกสารประมูลจ้าง             

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

๑๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๒ ดูสถานที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๓ ผู้ค้าถอดแบบก่อสรา้งและค านวณราคา ๒๒- ๒๗  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๐ 

 - 

๔ ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๕ ประกาศผลรายชื่อผู้ค้า/ผู้มีสิทธิเสนอราคา 

ที่ผา่นการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา 

๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ 

น.เป็นต้นไป 

๖ ผู้ค้าที่ไม่ผา่นการคัดเลือกมีสิทธิยื่นอุทธรณ ์ 

ภายใน  ๓ วัน 

๓-๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  - 

๗ ส่งเอกสารแบบแจง้ข้อมูลให้ตลาดกลาง 

เพื่อเตรยีมระบบการเสนอราคา 

๘-๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ - 

๘ วันประมูล 

๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

 

 โครงการท่ี ๑  โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟัลท์ติก  สายทาง  ชม.ถ.๒๐๔-๐๖ 

หมู่ที่ ๑ 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 โครงการท่ี ๒   โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบแอสฟัลท์ติก  สายทาง ชม.ถ.๒๐๔-๐๒ 

และ สายทาง  ชม.ถ.๒๐๔-๐๓  หมู่ที่ ๖   

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 โครงการท่ี ๓    โครงการปรับปรุงผิวจราจร

แบบ  Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต           

ซอย ๑ ชุมชนเจริญทรัพย์  หมู่ที่ ๗    

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 


