
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
เรื่อง  ยกเลิกโครงการประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

................................................................ 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้าง
เหมาก่อสร้าง จ านวน 10  โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล       
แม่สลองใน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 และเอกสารประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 6/2557 
ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2557 โดยก าหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์       
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน นั้น 

   คณะกรรมการด าเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีโครงการที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จ านวน  
10  โครงการ  

 เพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1994 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และหนังสือ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 0808.2/ว2518 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555  ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การซื้อหรือจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ข้อ 3 ให้ยกเลิก
ความใน (8) ของข้อ 12 แห่งประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือจ้าง
โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(8) กรณีผู้ค้าผ่านการคัดเลือกหนึ่งราย หรือมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามประกาศหนึ่งราย ให้เสนอ
หัวหน้าฝ่ายการบริหารเพ่ือยกเลิกการประมูลทั้งหมด แล้วด าเนินการใหม่” 

   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในจึงขอยกเลิก โครงการดังต่อไปนี้  
  1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  หมู่ที่ 9 บ้านห้วย
หยวกป่าโซขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 169 ตารางเมตร ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับ
การให้เข้าเสนอราคา 
  2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  หมู่ที่ 6 บ้าน
ผาเดื่อ ขนาดกว้าง  7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  (พ้ืนที่ 105 ตารางเมตร ) และก่อสร้างก าแพงก้ันดิน  
ขนาด สูง 1.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร  ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการให้เข้าเสนอราคา 
   3.  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  หมู่ที่ 12 บ้านพะ
น้อย (เล่าจาง) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  134 ตารางเมตร    ผู้มีสิทธิ์
ที่ได้รับการให้เข้าเสนอราคา 
  4.  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหินแตก ขนาดกว้าง 12.00 
เมตร ยาว 16.00 เมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร  ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการให้เข้าเสนอราคา 
  5.  โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 16 บ้านจะค าน้อย ขนาดหนา 0.20 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร สูง 1.50 เมตร   ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการให้เข้าเสนอราคา 
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   6. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์  หมู่ที่ 22 บ้านแสนใจพัฒนา  
ขนาดกว้าง 17.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 32.00 เมตร มีพ้ืนที่ 544 ตารางเมตร  ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับ
การให้เข้าเสนอราคา 
   7. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน  หมู่ที่ 24 บ้านสามแยกอีก้อ  ขนาดกว้าง  0.30 เมตร 
ยาว 102.00 เมตร สูง 3.00 เมตร   ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการให้เข้าเสนอราคา 
   8. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม  คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้าน   ขนาดกว้าง  2.10 เมตร สูง 
2.10 เมตร ยาว 5.00 เมตร (1 ช่อง)   ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการให้เข้าเสนอราคา 
  9. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผึ้ง ความยาวรวม 40 
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร และงานดินถมไม่น้อยกว่า 470 ลูกบาศก์เมตร    ผู้มี
สิทธิ์ที่ได้รับการให้เข้าเสนอราคา 
  10. โครงการก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) หมู่ที่ 10 บ้าน
ห้วยหก ขนาดหนา 0.15 เมตร สูง 2.20 เมตร ยาว 36.00 เมตร ก่อสร้างรั้นคอนกรีตบล็อก สูง 2.20 
เมตรยาว 9.50 เมตร ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก+ลวดตาข่าย+ประตูสูง 2.20 เมตร   ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการ
ให้เข้าเสนอราคา 

    

  ประกาศ ณ วันที่   29  เดือน    กรกฎาคม    พ.ศ. 2557 

 

 

       (ลงชื่อ)             
     (นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 


