
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
เร่ือง   ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ 

********************* 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   มีความประสงค์จะประมูลจ้าง 

โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้                
เป็นเงินทั้งสิ้น  2,900,000.- บาท   (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)   พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1 ป้าย   
มีจ านวน  2  ส่วนงาน  ดังนี้ 
      ส่วนที่ 1  ค่างานต้นทุน  (รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร) 
ราคาเป็นเงิน    1,500,000.-บาท  
      ส่วนที่ 2  ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  
ราคาเป็นเงิน   1,400,000.-บาท  
 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างที่จะประมูลงานจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ              
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ           
ทางราชการ 
  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคา             
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ              
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแล้วเสร็จตามสัญญา  ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ 1,450,000 บาท  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ 
  6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ใส 
  7. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นเอกสารประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นจ านวนเงิน   145,000.- บาท     
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                   8.  ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามหนังสือส านักงาน ป.ป .ช. ด่วนที่สุด             
ที่ ปช 0028/ว 0009 ลงวันที่ 23  มีนาคม  2555 ก าหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
                       (1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                      (2)  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procruement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                       (3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน                
แต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  9.  เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาจะต้องจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายและปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
เคร่งครัด 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  27  กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา  10.00 น. – 12.00 น.  
โดยพร้อมกัน  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ต าบลแม่ใส    อ าเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา   

การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใส จะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรค                 
และปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความรับผิด และ/ หรือจะยกเป็นข้ออ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
ในภายหลังไม่ได้ 
  ก าหนดยื่นเอกสารซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  7  สิงหาคม  2560 
ยื่นในเวลา  10.00 น. ถึงเวลา  12.00  น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ระดับอ าเภอ   ตั้งอยู่ที่   ชั้น ๒  อาคารส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอเมืองพะเยา  หน้าที่ว่าการ
อ าเภอเมืองพะเยา  ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   และ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่มีสิทธิได้รับ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2560  เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป 
 

ก าหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ในวันที่  16  สิงหาคม  2560  ใช้วิธีการประมูล
แบบปิดราคา (Sealed Bid Auction)  ซึ่งเป็นการประมูลแข่งขันเสนอราคาต่ าสุดระยะการประมูล 30 นาที ไม่มีการต่อ
เวลา  ดังนี้ 
  ทดสอบระบบ   เวลา 09.00 - 09.15 น.   
  เริ่มประมูลฯ เวลา 09.15 - 09.45 น.   
 (หมายเหตุ : ทดสอบระบบใช้เวลา 15 นาที / เวลาประมูลใช้เวลา 30 นาที /พัก ใช้เวลา 10 นาที ) 
 



/-3-ผู้สนใจ........... 
 

-3- 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กองคลัง  องค์การบริหารส่วน 
ต าบลแม่ใส   อ าเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   ในราคาชุดละ   1,000.- บาท     (หนึ่งพัน บาทถ้วน) 
ได้ที่กองคลัง    งานพัสดุ   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส    อ าเภอเมืองพะเยา    จังหวัดพะเยา   ระหว่างวันที่  18 
กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่  27  กรกฎาคม  2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 น. -  16.30 น.  ( ในวันและเวลาราชการ )   
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0–5488–9909  ในวันและเวลาราชการหรือ   ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์  
www.maesaisao.go.th หรือทางเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th ขอให้ผู้มารับ/ซื้อเอกสารฯ   
เตรียมหมายเลขผู้เสียภาษีมาในขณะรับ/ซื้อ  เอกสารสอบราคาด้วย 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  18   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.  2560 
   

 
      ( นายสันติ    สารเร็ว  ) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maesaisao.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านแม่ใส-ร่องไฮ ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

  

          องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ใสมีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบา้น
แม่ใส-ร่องไฮ ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลา้นเกา้แสนบาทถว้น) 

          ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ซ่ึงมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                   ๒. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 

                   ๓. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                   ๔. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลแม่ใส ณ วนัท่ีประกาศประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 

                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

                   ๘. คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.  

ณ ฌาปนสถานบา้นแม่ใส -ร่องไฮ หมู่ท่ี ๘ ต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา 

          ก าหนดยืน่ซองเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ณ ศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ระดบัอ าเภอ ตั้งอยูท่ี่ ชั้น ๒ อาคารส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินอ าเภอเมืองพะเยา หนา้ท่ีวา่การ
อ าเภอเมืองพะเยา ต าบลบา้นต๋อม อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา และก าหนดเสนอราคาในวนัท่ี  ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๕ น. เป็นตน้ไป 

          ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุด
ละ ๑,๐๐๐ บาท ไดท่ี้ กองคลงั งานพสัดุ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ใส อ าเภอเมืองพะเยา จงัหวดัพะเยา ใน
วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด
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(นายสนัติ สารเร็ว)  
นายกองคบ์ริหารส่วนต าบลแม่ใส  

  

 


