
     
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย 

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

  ดวยเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมอืง จงัหวัดลําปาง จะทําการสอบราคาจางเหมากอสราง 
งานในเขตเทศบาลจํานวน    ๕   โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่  ๑  โครงการกอสรางดาดลําเหมืองภายในหมูบานตนตอง หมู ๕  โดยทําการ 
กอสรางดาดลําเหมือง ความยาวรวมประมาณ  ๓๐๐.๐๐ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงพิชัย   ราคา
กลาง ๑๙๓,๕๐๐.-บาท (หนึง่แสนเกาหมื่นสามพันหารอยบาทถวน)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
(แบบ ช.๙/๒๕๕๖)  กําหนดแลวเสรจ็ภายใน  ๑๕๐  วัน   
         โครงการที่ ๒  โครงการกอสรางดาดลําเหมืองบรเิวณหลงัโรงเรียนบานตนตอง โดยทําการ
กอสรางดาดลําเหมือง   ความยาวรวมประมาณ   ๓๕๐.๐๐ เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย   
ราคากลาง    ๒๒๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
(แบบ ช.๑๐/๒๕๕๖)  กําหนดแลวเสรจ็ภายใน  ๑๕๐  วัน 

 โครงการที่ ๓  โครงการกอสรางแนวปองกันตลิ่งปลายทอพรอมปรบัปรุงภูมทิัศน   หมู ๒   
โดยทําการ กอสรางหินเรียงยาแนวปองกันตลิ่ง-ราวกันตก  พรอมปรบัปรุงภูมทิัศน ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองพิชัย   ราคากลาง    ๑๖๐,๐๐๐.-บาท  (หนึง่แสนหกหมื่นบาทถวน)   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
(แบบ ช. ๑๑/๒๕๕๖)  กําหนดแลวเสร็จภายใน  ๑๒๐  วัน 
       โครงการที่ ๔   โครงการกอสรางผนงักันตลิง่บริเวณสะพานหวยโจ  บานตนมื่น หมู ๑๔    
โดยทําการกอสรางผนังกันตลิ่ง  ความยาวรวมประมาณ  ๑๑๕.๐๐  เมตร และราวเหล็กกันตกยาวประมาณ  
๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมอืงพิชัย  ราคากลาง   ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หาแสนบาทถวน)    
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     (แบบ ช. ๑๒/๒๕๕๖)  กําหนดแลวเสรจ็ภายใน  ๑๕๐  วัน  

โครงการที่ ๕  โครงการกอสรางผนังกันตลิ่งตอจากจุดเดิมบริเวณสะพานบานมอนเขาแกว  
หมู ๓  โดยทําการกอสรางผนงัหินกอกันแนวตลิง่พัง  ความยาวรวมประมาณ  ๖๐.๐๐  เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลเมอืงพิชัย  ราคากลาง   ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถวน)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
(แบบ ช. ๒๖/๒๕๕๖)  กําหนดแลวเสรจ็ภายใน  ๑๕๐  วัน 
 

ราคากลางของงานกอสราง ในการประกาศสอบราคาครั้งน้ี   
โครงการที่ ๑         ๑๙๓,๕๐๐.-บาท  (หนึ่งลานสามแสนแปดหมื่นบาทถวน)   
โครงการที่ ๒         ๒๒๖,๐๐๐.-บาท  (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน)   
โครงการที่ ๓         ๑๖๐,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)  
โครงการที่ ๔        ๕๐๐,๐๐๐.-บาท   (หาแสนบาทถวน)    
โครงการที่ ๕         ๓๐๐,๐๐๐.-บาท  (สามแสนบาทถวน)   
 
 



 
 

-๒- 
 

  ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง จะนํา 
ราคากลาง    ของเทศบาลมาปฏิเสธความรบัผิดชอบ หรอืเรยีกรองคากอสรางในภายหลังไมได และ 
ในกรณีที่ใบแจงปริมาณงานและราคาของผูเสนอราคาสงูกวาปริมาณงาน และราคากลางของเทศบาลผิดปกติ
เกินกวาความเปนจรงิผูเสนอราคาจะตองปรบัลดใหถูกตอง 

                  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

๑.    เปนบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคล  ผูมีอาชีพรบัจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว  
(ซึ่งมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน)   ในวงเงินไมนอยกวา    
โครงการที่ ๑  ในวงเงินไมนอยกวา  ๗๐,๐๐๐.-บาท       (เจ็ดหมื่นบาทถวน)    
โครงการที่ ๒  ในวงเงินไมนอยกวา           ๙๐,๐๐๐.-บาท       (เกาหมื่นบาทถวน)  
โครงการที่ ๓  ในวงเงินไมนอยกวา           ๖๐,๐๐๐.-บาท       (หกหมื่นบาทถวน)   
โครงการที่ ๔  ในวงเงินไมนอยกวา          ๒๐๐,๐๐๐.-บาท      (สองแสนบาทถวน)  
โครงการที่ ๕  ในวงเงินไมนอยกวา          ๑๒๐,๐๐๐.-บาท      (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)   
 
  ๒.   ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชรีายชื่อผูทิง้งานของทางราชการหรอืของหนวยการบรหิาร
ราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนช่ือแลว 
                     ๓.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกนั  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย   เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคา  ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

          ๔.   ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล 
ตําบลพิชัย  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ในการสอบราคาจางครัง้นี ้

กําหนดดูสถานที่กอสราง    ใหผูซื้อแบบแปลน และรายการ  ไปดูสถานที่กอสรางดวย
ตนเอง 

โดยถือวาผูซื้อแบบฯและรายการ ไดทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ  ดีแลว   เมื่อมีอปุสรรค
และปญหาในการทํางานจะนํามาเปนขออางเพือ่การใด ๆ   ไมไดทั้งสิ้น  
                   กําหนดยื่นซองสอบราคา    ระหวางวันที่    ๒๐   มกราคม  ๒๕๕๘   ถึงวันที่   ๒         
กุมภาพันธ   ๒๕๕๘    ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ย่ืนซอง    ณ    กองคลัง  
เทศบาลเมอืงพิชัย และวันที่   ๓      กุมภาพันธ   ๒๕๕๘  ณ  ศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจางอําเภอเมืองลําปาง    
ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    
                    กําหนดเปดซองสอบราคา   ในวันที่    ๔      กุมภาพันธ  ๒๕๕๘    ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐ น.   
เปนตนไป    ณ    ศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจางอําเภอเมืองลําปาง 

  เทศบาลเมอืงพิชัย    จะเรียกผูชนะการสอบราคาจาง     เขามาทําสัญญาก็ตอเมื่อเทศบาลฯ       
มีงบประมาณเพียงพอแลวเทานั้น   กรณีเทศบาลฯ ไมมีงบประมาณหรอืมีแตเกิดปญหาใด ๆ ก็ตามที่เทศบาล
ฯ 
ไมอาจจะจัดจางได  เทศบาลฯ จะยกเลิกการสอบราคาจางในครั้งนี้ตอไป  
 



-๓- 
 

             สนใจติดตอขอซือ้เอกสารสอบราคา  ไดที่สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย   อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง    ระหวางวันที่    ๒๐   มกราคม   ๒๕๕๘    ถึงวันที่   ๒     กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   ในวันและ
เวลาราชการ   ต้ังแตเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๕๔๓๓-๕๕๓๘   
ตอ ๔๐๑      ราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท    

ประกาศ  ณ  วันที่      ๒๐         เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
  
                                 (นายบุญสง   สมพงษ) 
             นายกเทศมนตรเีมืองพิชัย         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








