
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย 

เรื่อง   ประกาศสอบราคาจางเหมางานกอสรางในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   
 จํานวน   ๖   โครงการ 
…………………………… 

  ดวยเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมอืง จงัหวัดลําปาง จะทําการสอบราคาจางเหมากอสราง 
งานในเขตเทศบาลจํานวน    ๖    โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ ๑  โครงการกอสรางหองน้ํา บริเวณฌาปนสถานบานฝายนอย หมู ๙   
เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ํา บริเวณฌาปนสถานบานฝายนอยหมู ๙   โดยทําการกอสรางหองน้ํา 
จํานวน ๑ หลัง พรอมปรับปรงุภูมิทัศน  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย    ราคากลาง  ๒๙๖,๐๐๐.-บาท 
(สองแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน)   (แบบ ช. ๑/๒๕๕๙)  กําหนดแลวเสรจ็ภายใน   ๖๐    วัน      

โครงการที่  ๒  โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค บานสันติสุข หมู ๑๕ เพือ่จายเปนคา 
กอสรางอาคารอเนกประสงค บานสันตสิุข หมู  ๑๕ บริเวณสนามเปตอง โดยทําการกอสรางอาคาร
อเนกประสงค ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย  ราคากลาง  ๕๘๖,๐๐๐.-บาท  (หาแสนแปดหมื่นหกพัน- 
บาทถวน)   (แบบ ช. ๒/๒๕๕๙)  กําหนดแลวเสร็จภายใน   ๑๒๐    วัน      

โครงการที่  ๓  โครงการปรับปรงุลานกีฬา บานทรายใต หมู ๘   เพื่อจายเปนคาปรับปรงุ 
ลานกีฬา  บานทรายใต หมู  ๘ โดยทําการปรบัปรุงลานกีฬา พื้นที่ลาน ค.ส.ล.   ๑,๕๐๐.๐๐  
ตารางเมตร  พรอมรั้วตาขายความยาวประมาณ  ๑๓๔.๐๐  เมตร   ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย    
ราคากลาง  ๘๒๔,๔๐๐.-บาท  (แปดแสนสองหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน)   (แบบ ช. ๓/๒๕๕๙)  กําหนดแลว
เสร็จภายใน   ๔๕    วัน      

โครงการที่  ๔  โครงการกอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บานสันติสุข หมู ๑๕   บริเวณหนา 
บานเลขที่   ๒๖๖/๖๔๕   เพื่อจายเปนคากอสรางขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บานสันตสิุข หมู ๑๕   บริเวณหนา
บานเลขที่  ๒๖๖/๖๔๕  โดยทําการขยายผิวจราจร  ค.ส.ล. ขางละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร  รวมพื้นที่ไมนอยกวา  ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงพิชัย  ราคากลาง  
๖๙,๕๐๐.-บาท  (หกหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)   (แบบ ช. ๔/๒๕๕๙)  กําหนดแลวเสร็จภายใน   ๓๐    วัน      

โครงการที่ ๕   โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานตนมื่น หมู ๑๔  บริเวณบานเลขที่ ๖๖   
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. บานตนมื่น หมู ๑๔  บริเวณบานเลขที่ ๖๖   โดยทําการกอสรางถนน  
ค.ส.ล.  กวาง  ๔.๐๐  เมตร ยาวประมาณ  ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  รวมพื้นที่ไมนอยกวา 
๖๐.๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย   ราคากลาง  ๒๗,๔๐๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพัน- 
สี่รอยบาทถวน)   (แบบ ช. ๕/๒๕๕๙)  กําหนดแลวเสรจ็ภายใน   ๓๐    วัน      

โครงการที่ ๖   โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานใหมพัฒนา หมู ๑๓  บริเวณบานเลขที่ 
๒๒๑/๑  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. บานใหมพัฒนา หมู ๑๓  บริเวณบานเลขที่  ๒๒๑/๑   
โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  กวาง  ๖.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ  ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร   
รวมพื้นที่ไมนอยกวา ๑๓๓.๕๐ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย   ราคากลาง  ๖๙,๐๐๐.-บาท     
(หกหมื่นเกาพันบาทถวน)   (แบบ ช. ๖/๒๕๕๙)  กําหนดแลวเสร็จภายใน   ๓๐    วัน      
 



-๒- 
 

ราคากลางของงานกอสราง ในการประกาศสอบราคาครั้งน้ี    
โครงการที่  ๑    ๒๙๖,๐๐๐.-บาท    (สองแสนเกาหมื่นหกพันบาทถวน)    
โครงการที่  ๒    ๕๘๖,๐๐๐.-บาท    (หาแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน)    
โครงการที่  ๓    ๘๒๔,๔๐๐.-บาท    (แปดแสนสองหมื่นสีพ่ันสี่รอยบาทถวน)    
โครงการที่  ๔    ๖๙,๕๐๐.-บาท     (หกหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)    
โครงการที่  ๕    ๒๗,๔๐๐.-บาท     (สองหมื่นเจ็ดพันสีร่อยบาทถวน)       
โครงการที่  ๖    ๖๙,๐๐๐.-บาท    (หกหมื่นเกาพันบาทถวน)   

  ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง จะนํา 
ราคากลาง    ของเทศบาลมาปฏิเสธความรบัผิดชอบ หรอืเรยีกรองคากอสรางในภายหลังไมได และ 
ในกรณีที่ใบแจงปริมาณงานและราคาของผูเสนอราคาสงูกวาปริมาณงาน และราคากลางของเทศบาลผิดปกติ
เกินกวาความเปนจรงิผูเสนอราคาจะตองปรบัลดใหถูกตอง 

                  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

๑.    เปนบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคล  ผูมีอาชีพรบัจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว  
(ซึ่งมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน)    

-    โครงการที่  ๑  ในวงเงินไมนอยกวา  ๑๔๕,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนสีห่มื่นหาพันบาทถวน)  
-    โครงการที่  ๒  ในวงเงินไมนอยกวา  ๒๘๗,๐๐๐.-บาท  (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน- 

บาทถวน)  
-    โครงการที่  ๓  ในวงเงินไมนอยกวา  ๔๐๓,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนสามพันบาทถวน)  
-    โครงการที่  ๔  ในวงเงินไมนอยกวา    ๓๔,๐๐๐.-บาท  (สามหมื่นสีพ่ันบาทถวน)  
-    โครงการที่  ๕  ในวงเงินไมนอยกวา    ๑๓,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)  
-    โครงการที่  ๖  ในวงเงินไมนอยกวา    ๓๓,๐๐๐.-บาท  (สามหมื่นสามพันบาทถวน)  

  ๒.   ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชรีายชื่อผูทิง้งานของทางราชการหรอืของหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนช่ือแลว 
                     ๓.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกนั  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

          ๔.   ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล 
ตําบลพิชัย  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการสอบราคาจางครัง้นี ้

๕   ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  ตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุริตแหงชาติ เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบญัชีรายการรบัจายของ
โครงการทีบุ่คคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบ
อิเลก็ทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ* 
                       * เฉพาะกรณีหนวยงานของรฐัที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ไดดําเนินการดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)          

 



 
-๓-   
 

กําหนดดูสถานที่กอสราง    ใหผูซื้อแบบแปลน และรายการ  ไปดูสถานที่กอสรางดวย
ตนเองโดยถือวาผูซื้อแบบฯและรายการ ไดทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ  ดีแลว   เมื่อมี
อุปสรรคและปญหาในการทํางานจะนํามาเปนขออางเพื่อการใด ๆ   ไมไดทั้งสิ้น  
                   กําหนดยื่นซองสอบราคา    ระหวางวันที่   ๒๓    ธันวาคม   ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๘           
มกราคม   ๒๕๕๙    ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ย่ืนซอง    ณ    กองคลัง  
เทศบาลเมอืงพิชัย และวันที่   ๑๑    มกราคม   ๒๕๕๙  ณ  ศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจางอําเภอเมืองลําปาง    
ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    
                    กําหนดเปดซองสอบราคา   ในวันที่    ๑๒   มกราคม  ๒๕๕๙    ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น.   
เปนตนไป    ณ    ศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจางอําเภอเมืองลําปาง 
             สนใจติดตอขอซือ้เอกสารสอบราคา  ไดที่สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย     อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง    ระหวางวันที่     ๒๓   ธันวาคม   ๒๕๕๘    ถึงวันที่    ๘     มกราคม  ๒๕๕๙   ในวันและ
เวลาราชการ   ต้ังแตเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๕๔๓๓-๕๕๓๘   
ตอ ๔๐๑  หรือ www.pichai.go.th   ราคาชุดละ  โครงการที่  ๑   ราคาชุดละ    ๕๐๐.-บาท, โครงการที่  
๒ , ๓   ราคาชุดละ    ๑,๐๐๐.-บาท  และ  โครงการที่  ๔ ,๕ และ ๖  ราคาชุดละ    ๒๐๐.-บาท  

อนึ่ง  เทศบาลเมืองพิชัย    จะเรียกผูชนะการสอบราคาจาง     เขามาทําสัญญาก็ตอเมื่อ 
เทศบาลฯ  มีงบประมาณเพียงพอแลวเทานั้น  กรณีเทศบาลฯ ไมมีงบประมาณหรือมีแตเกิดปญหาใด ๆ  
ก็ตามที่เทศบาลฯ  ไมอาจจะจัดจางได  เทศบาลฯ จะยกเลิกการสอบราคาจางในครัง้นี้ตอไป  
          
   ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๓      เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 
        (นายบุญสง    สมพงษ) 
     นายกเทศมนตรีเมอืงพิชัย         
 
 


















































