
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย 

เรื่อง   ประกาศสอบราคาจางเหมางานกอสรางในเขตเทศบาลเมืองพิชัย   
 จํานวน   ๕   โครงการ 
…………………………… 

  ดวยเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมอืง จงัหวัดลําปาง จะทําการสอบราคาจางเหมากอสราง 
งานในเขตเทศบาลจํานวน    ๕   โครงการ  ดังนี้ 

   โครงการที่  ๑  โครงการกอสรางปรับปรงุภูมิทัศนฌาปนสถาน  บานใหมพัฒนา  
หมู ๑๓  โดยทําการกอสรางลาน   ค.ส.ล.  พรอมปรบัภูมิทศัน ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย  ราคากลาง  
๔๓๕,๐๐๐.- บาท   (สี่แสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)         กําหนดแลวเสรจ็ภายใน  ๖๐ วัน     
(แบบ ช. ๕๒/๒๕๕๗) 

  โครงการที่  ๒  โครงการกอสรางปรับปรุงสะพานภายในหมูบานพิชัย  หมู ๑   โดยทําการ 
ขยายผิวจราจรสะพาน – ติดตั้งราวสะพาน  ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงพิชัย    ราคากลาง  ๑๒๐,๐๐๐.-
บาท   (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)  กําหนดแลวเสร็จภายใน   ๕๐ วัน  (แบบ ช. ๔๖/๒๕๕๗) 

   โครงการที่  ๓   โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานตนมื่น หมู ๑๔ บรเิวณปา
ชุมชน   

โดยทําการกอสรางศาลาอเนกประสงคขนาด กวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองพิชัย    ราคากลาง  ๕๖๕,๐๐๐.-บาท   (หาแสนหกหมืน่หาพันบาทถวน)   กําหนดแลวเสร็จภายใน    
๙๐ วัน   (แบบ ช. ๔๗/๒๕๕๗) 

   โครงการที่  ๔  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลงัทอ   
บานตนมื่น หมู ๑๔ บริเวณ บานเลขที่  ๘๓  ถึงดานหนาวัดตนมื่น  โดยการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตรยาวประมาณ  ๑๔๓.๐๐   เมตร  พรอมบอพัก และเทถนน ค.ส.ล. 
ทับหลังทอ   ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย    ราคากลาง  ๓๒๖,๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นหกพัน- 
บาทถวน)   กําหนดแลวเสร็จภายใน   ๔๕ วัน   (แบบ ช. ๔๘/๒๕๕๗) 

   โครงการที่  ๕  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทบัหลังทอ หมู 
๑๕ 

บานสันตสิุข  บริเวณหนาบานเลขที่  ๒๖๖/๔๑๕  โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๙๕.๐๐   เมตร  พรอมบอพัก  และเทถนน ค.ส.ล.ทบัหลังทอ
ระบายน้ํา   ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงพิชัย    ราคากลาง  ๔๔๔,๐๐๐.-บาท   (สี่แสนสีห่มื่นสี่พันบาทถวน)   
กําหนดแลวเสรจ็ภายใน  ๖๐ วัน   (แบบ ช. ๔๙/๒๕๕๗) 

ราคากลางของงานกอสราง ในการประกาศสอบราคาครั้งน้ี   
โครงการที่ ๑         ๔๓๔,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถวน)   
โครงการที่ ๒         ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)   
โครงการที่ ๓         ๕๖๕,๐๐๐.-บาท  (หาแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)  
โครงการที่ ๔         ๓๒๖,๐๐๐.-บาท  (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน)   
โครงการที่ ๓         ๔๔๔,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนสีห่มื่นสี่พันบาทถวน)  

 



 
-๒- 

  ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง จะนํา 
ราคากลาง    ของเทศบาลมาปฏิเสธความรบัผิดชอบ หรอืเรยีกรองคากอสรางในภายหลังไมได และ 
ในกรณีที่ใบแจงปริมาณงานและราคาของผูเสนอราคาสงูกวาปริมาณงาน และราคากลางของเทศบาลผิดปกติ
เกินกวาความเปนจรงิผูเสนอราคาจะตองปรบัลดใหถูกตอง 

                  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

๑.    เปนบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคล  ผูมีอาชีพรบัจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว  
(ซึ่งมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน)   ในวงเงินไมนอยกวา    
โครงการที่ ๑  ในวงเงินไมนอยกวา  ๑๗๐,๐๐๐.-บาท       (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)    
โครงการที่ ๒  ในวงเงินไมนอยกวา             ๔๘,๐๐๐.-บาท       (สี่หมื่นแปดพันบาทถวน)  
โครงการที่ ๓  ในวงเงินไมนอยกวา           ๒๒๐,๐๐๐.-บาท       (สองแสนสองหมื่นบาทถวน)  
โครงการที่ ๓  ในวงเงินไมนอยกวา           ๑๓๐,๐๐๐.-บาท       (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)   
โครงการที่ ๓  ในวงเงินไมนอยกวา           ๑๗๐,๐๐๐.-บาท       (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถวน)   
  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 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

กําหนดดูสถานที่กอสราง    ใหผูซื้อแบบแปลน และรายการ  ไปดูสถานที่กอสรางดวย
ตนเองโดยถือวาผูซื้อแบบฯและรายการ ไดทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ  ดีแลว   เมื่อมี
อุปสรรคและปญหาในการทํางานจะนํามาเปนขออางเพื่อการใด ๆ   ไมไดทั้งสิ้น  
                   กําหนดยื่นซองสอบราคา    ระหวางวันที่    ๒๘    ตุลาคม  ๒๕๕๗   ถึงวันที่  ๑๐             
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ย่ืนซอง    ณ    กองคลัง  
เทศบาลเมอืงพิชัย และวันที่   ๑๑     พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  ณ  ศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจางอําเภอเมืองลําปาง    
ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    
                    กําหนดเปดซองสอบราคา   ในวันที่  ๑๒   พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ น.   
เปนตนไป    ณ    ศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจางอําเภอเมืองลําปาง 
 



      -๓- 

 

             สนใจติดตอขอซือ้เอกสารสอบราคา  ไดที่สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย   อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง    ระหวางวันที่     ๒๘      ตุลาคม   ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๐      พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ในวัน
และเวลาราชการ   ตั้งแตเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๕๔๓๓-
๕๕๓๘   ตอ ๔๐๑  โครงการที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕  ราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท  และโครงการที่  ๓ ราคาชุดละ 
๑,๐๐๐.-บาท    

ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๘        เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 
        (นายบุญสง    สมพงษ) 
     นายกเทศมนตรีเมอืงพิชัย         
 
 
 
 










































