
 
ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย 

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

  ดวยเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมอืง จงัหวัดลําปาง จะทําการสอบราคาจางเหมากอสราง 
งานในเขตเทศบาลจํานวน    ๖   โครงการ  ดังนี้ 

  โครงการที่  ๑  โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ   
บานสามัคคี  หมู ๒  ซอยบานเลขที่ ๙๕/๑   โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐ 
เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวมประมาณ  ๑๓๕.๐๐ เมตร  และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังทอ ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองพิชัย  ราคากลาง  ๓๐๘,๐๐๐.-บาท  (สามแสนแปดพันบาทถวน)  (แบบ ช. ๗/๒๕๕๘) 
กําหนดแลวเสร็จภายใน  ๔๕  วัน 

โครงการที่  ๒  โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ   
บานสามัคคี  หมู ๒ ซอยหลังวัดไปบานเลขที่ ๑๐๖  โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เสนผาศูนยกลาง  
๐.๔๐ เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวมประมาณ  ๑๓๒.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ 
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย  ราคากลาง  ๓๑๐,๐๐๐.-บาท  (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)   
(แบบ ช. ๘/๒๕๕๘) กําหนดแลวเสร็จภายใน  ๖๐  วัน 

โครงการที่  ๓  โครงการกอสราง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังทอ   
บานสามัคคี  หมู ๒  บริเวณซอยบานเลขที่ ๑๕๓ ถึงบานเลขที่ ๑๕๘ โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
เสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐ เมตร พรอมบอพัก ความยาวรวมประมาณ  ๕๙.๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลัง
ทอ  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย  ราคากลาง  ๑๓๕,๐๐๐.-บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)   
(แบบ ช. ๙/๒๕๕๘)  กําหนดแลวเสร็จภายใน  ๔๕ วัน 

โครงการที่  ๔  โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟทลติคคอนกรีต บานตนมื่น  
หมู ๑๔  ตั้งแตบริเวณหนาบานเลขที่ ๗๒  ถึงบานเลขที่ ๙๘  และบริเวณหนาวัดตนมื่น   โดยทําการปูผิว
จราจรแอสฟลทติคคอนกรีต  ทับผิวหนาถนนเดิม กวางประมาณ   ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร  ความยาวประมาณ 
๓๕๘.๐๐ เมตร หนา ๓ เซนติเมตร มีพื้นผิวจราจรรวมบอพักไมนอยกวา ๑,๖๙๓.๐๐  ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงยกขอบฝาบอพักเดิม   ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย  ราคากลาง   ๔๖๔,๐๐๐.-บาท   
(สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)   (แบบ ช. ๑๐/๒๕๕๘) กําหนดแลวเสร็จภายใน  ๖๐  วัน 

โครงการที่  ๕  โครงการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรแอสฟทลติคคอนกรีต บานฝายนอย  
หมู ๙   เริ่มตั้งแตบานเลขที่ ๑๖๑/๑  บานเลขที่ ๑๕๘  ถึงบริเวณทางเขาฌาปนสถานบานฝายนอย   โดยทํา
การปูผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีตทับผิวหนาถนนเดิม   กวางประมาณ  ๔.๐๐ เมตร  ความยาวประมาณ 
๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๓  เซนติเมตร  มีพื้นที่ผิวจราจรรวมบอพักไมนอยกวา ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร พรอม
ปรับปรุงยกขอบฝาบอพักเดิม  ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย  ราคากลาง    ๒๖๖,๐๐๐.-บาท   
(สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)   (แบบ ช. ๑๑/๒๕๕๘)  กําหนดแลวเสร็จภายใน  ๔๕ วัน 
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โครงการที่  ๖  โครงการปรับปรุง ฌาปนสถานบานทรายใต  หมู ๘   โดยทําการปรับปรุง 
ลาน คสล. ภายในฌาปนสถานบานทรายใต   เพื่อใชในการทํากิจกรรมทางศาสนา   ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองพิชัย  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  (สองแสนบาทถวน)   (แบบ ช. ๑๒/๒๕๕๘) กําหนดแลวเสร็จ
ภายใน  ๔๕ วัน 

ราคากลางของงานกอสราง ในการประกาศสอบราคาครั้งน้ี   
โครงการที่ ๑         ๓๐๘,๐๐๐.-บาท  (สามแสนแปดพันบาทถวน)    
โครงการที่ ๒         ๓๑๐,๐๐๐.-บาท   (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน)  
โครงการที่ ๓         ๑๓๕,๐๐๐.-บาท   (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)     
โครงการที่ ๔         ๔๖๔,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)   
โครงการที่ ๕         ๒๖๖,๐๐๐.-บาท  (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน)   
โครงการที่ ๖         ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  (สองแสนบาทถวน)   

  ทั้งนี้ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง จะนํา 
ราคากลาง    ของเทศบาลมาปฏิเสธความรบัผิดชอบ หรอืเรยีกรองคากอสรางในภายหลังไมได และ 
ในกรณีที่ใบแจงปริมาณงานและราคาของผูเสนอราคาสงูกวาปริมาณงาน และราคากลางของเทศบาลผิดปกติ
เกินกวาความเปนจรงิผูเสนอราคาจะตองปรบัลดใหถูกตอง 

                  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

๑.    เปนบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคล  ผูมีอาชีพรบัจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว  
(ซึ่งมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน)   ในวงเงินไมนอยกวา    
โครงการที่ ๑  ในวงเงินไมนอยกวา  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท       (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)    
โครงการที่ ๒  ในวงเงินไมนอยกวา           ๑๒๐,๐๐๐.-บาท       (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถวน)     
โครงการที่ ๓  ในวงเงินไมนอยกวา             ๕๐,๐๐๐.-บาท       (หาหมื่นบาทถวน)  
โครงการที่ ๔  ในวงเงินไมนอยกวา           ๑๘๐,๐๐๐.-บาท       (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)   
โครงการที่ ๕  ในวงเงินไมนอยกวา           ๑๐๐,๐๐๐.-บาท       (หนึ่งแสนบาทถวน)  
โครงการที่ ๖  ในวงเงินไมนอยกวา             ๘๐,๐๐๐.-บาท       (แปดหมื่นบาทถวน)   
  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 
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๖.  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบ
อิเลก็ทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ* 
                       * เฉพาะกรณีหนวยงานของรฐัที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ไดดําเนินการดวยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)            

กําหนดดูสถานที่กอสราง    ใหผูซื้อแบบแปลน และรายการ  ไปดูสถานที่กอสรางดวย
ตนเอง 
โดยถือวาผูซื้อแบบฯและรายการ ไดทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ  ดีแลว   เมื่อมีอปุสรรค
และปญหาในการทํางานจะนํามาเปนขออางเพือ่การใด ๆ   ไมไดทั้งสิ้น  
                   กําหนดยื่นซองสอบราคา    ระหวางวันที่   ๓๐   ธันวาคม    ๒๕๕๗    ถึงวันที่  ๑๕            
มกราคม    ๒๕๕๘    ในวันและเวลาราชการ  ต้ังแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   ย่ืนซอง    ณ     
กองคลงั  เทศบาลเมอืงพิชัย และวันที่   ๑๖    มกราคม  ๒๕๕๘  ณ  ศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจางอําเภอ- 
เมืองลําปาง    ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    
                    กําหนดเปดซองสอบราคา   ในวันที่    ๑๙   มกราคม  ๒๕๕๘    ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น.   
เปนตนไป    ณ    ศูนยรวมขาวจัดซื้อจัดจางอําเภอเมืองลําปาง 

             สนใจติดตอขอซือ้เอกสารสอบราคา  ไดที่สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย   อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง    ระหวางวันที่   ๓๐    ธันวาคม    ๒๕๕๗    ถึงวันที่   ๑๕    มกราคม   ๒๕๕๘   ในวันและ
เวลาราชการ   ต้ังแตเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.      หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๕๔๓๓-๕๕๓๘   
ตอ ๔๐๑    ราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท      

อนึ่ง  เทศบาลเมืองพิชัย  จะเรียกผูเสนอราคาให มาทําสัญญาก็ตอเมื่อเทศบาลเมืองพิชัย   
เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณและมีงบประมาณเพียงพอเทานั้น 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐       เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 
        (นายบุญสง    สมพงษ) 
     นายกเทศมนตรีเมอืงพิชัย         
 
 














