
 
    ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่อง    ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.  ถนนจิตตวงค์พันธ์รังสรรค ์
จ านวน  1  แห่ง 

********************** 
  ด้วยเทศบาลเมืองล าพูน  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์    จ านวน    1   แห่ง ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลเมืองล าพูน เลขที่  ช.042/58  จ านวน  6  แผ่น 
                     ราคากลางงานจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  758,300.00
บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
  ๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล        ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว        
(ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง         ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
379,000.00  บาท) 
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   หรือของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   
เว้นแต่  รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลเมืองล าพูน  ณ วันประกาศสอบราคา      หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี ้
  ๕. ไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน,     ข้าราชการฝ่ายปกครองทุก
ต าแหน่งทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ครอบครัว  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าไปแข่งขันเสนอราคา  ช่วยเหลือ
ผู้อื่นเสนอราคา หรือยินยอมให้ผู้อื่นเสนอราคาแทนในการสอบราคาจ้างครั้งนี ้
  6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                   ก าหนดดูสถานที่  ในวันที่  27   กรกฎาคม  ๒๕๕9  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
ถึงเวลา  ๑๐.๓๐  น.     ณ  กองช่าง    เทศบาลเมืองล าพูน       และก าหนดรับฟังค าชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันที่   27  กรกฎาคม  ๒๕๕9   เวลา   ๑๔.๐๐   น.     เป็นต้นไป 

                                                                              ก าหนดยืน่ซองสอบราคา…/…                                                           



 
หน้า  ๒ 

 
                   ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   25  กรกฎาคม  ๒๕๕9   ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ น. -  ๑๕.๓๐ น.  ณ    ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดล าพูน      และก าหนดยื่นซอง
สอบราคา ในวันที่   26   กรกฎาคม    ๒๕๕9   ถึงวันที่   5    สิงหาคม   ๒๕๕9     ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐  น. -  ๑๕.๓๐  น.     ณ  ห้องประชุมกองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน    โดย
ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   8    สิงหาคม   ๒๕๕9     ตั้งแต่เวลา    10.00   น.   
เป็นต้นไป  ณ      ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดล าพูน 
  ผู้สนใจติดต่อขอ รับ/ซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   800.00   บาท  
(แปดร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน  ระหว่างวันที่         
25   กรกฎาคม  ๒๕๕9    ถึงวันที่    4     สิงหาคม   ๒๕๕9       หรือสอบถามทาง
โทรศัพท.์หมายเลข๐-๕๓๕๖-๒๓๑๒  หรือ  www.lamphuncity.go.th   ในวันและเวลา
ราชการ 

                      ประกาศ  ณ   วันที ่    25    กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๕9 
                                                                                                                               
 

                                                        (นายประภัสร์  ภู่เจริญ) 
                           นายกเทศมนตรเีมอืงล าพูน 

 
 

http://www.lamphuncity.go.th/


  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่    11 /๒๕๕9 
  จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์  

จ านวน   1    แห่ง   
ตามประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 

ลงวันที ่    25    กรกฎาคม    ๒๕๕9  
************** 

     เทศบาลเมืองล าพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “ผู้ว่าจ้าง”   มีความประสงค์จะสอบราคา     
จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. ถนนจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์      ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลเมืองล าพูน  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑) หลักประกันสัญญา 
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

๑.๕ สูตรการปรับราคา 
๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 

                     ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลการ ของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖ 
                      ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

๒.๕  ผู้เสนอราคาต้อง........../........... 
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           ๒.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน,  ข้าราชการฝ่าย
ปกครองทุกต าแหน่งทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และครอบครัว  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  เข้าไปแข่งขันเสนอราคา  
ช่วยเหลือผู้อื่นเสนอราคา  หรือยินยอมให้ผู้อื่นเสนอราคาแทนในการสอบราคาจ้างครั้งนี ้
         ๒.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง    
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  379,000.00  บาท      และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    หน่วยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน     
เอกชนที่เทศบาลเมืองล าพูนเชื่อถือ 
                2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้เสนอราคา  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอ

ราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วนคือ 
      ๓.๑  ส่วนที ่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
            (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                       (ข)  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น   ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน  (ถ้าม)ี  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                        (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
เดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

             (๔)  ส าเนาหนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน   ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

              (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑   ทั้งหมด  ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบ
เสนอราคาตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๑) 

                                                       ๓.๒  ส่วนที ่ ๒  อย่าง…/…… 
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         ๓.๒  ส่วนที ่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
          (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีที่ผู้

เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
          (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (๓)  บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดง

รายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                             (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมด  ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอ
ราคาตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๒)  
  ๔. การเสนอราคา 
      ๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือ
ชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดย
ไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา    (ถ้าม)ี ก ากับไว้ทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสด ุ  และราคาในบัญชีรายการให้
ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา   ให้
ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ     
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษี
อากรอื่น  ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
              ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๙๐    วัน  นับแต่
วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอ
ไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
    ๔.๓  ผู้เสนอราคา     จะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ไม่เกิน   60   วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล
เมืองล าพูนให้เริ่มท างาน 
   ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา    ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป
และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วน  และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง
สอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้า
ซองถึงคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้หน้าซองว่า   “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที ่  11/๒๕๕9”    ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่   25   กรกฎาคม  2559  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๕.๓๐ น.  ณ    ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดล าพูน      และ
ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่    26   กรกฎาคม   2559   ถึงวันที่  5  สิงหาคม  ๒๕๕9      
                                                                                         ตั้งแต่เวลา…/….. 
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ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐  น. -  ๑๕.๓๐ น .     ณ  ห้องประชุมกองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน         
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
                    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ   ๑.๖    
(๑)   ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
           หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซอง
ใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ  ๑.๖  (๒)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอ
ราคา  และประกาศรายชื่อ      ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และเทศบาลเมืองล าพูน
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ      เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้
เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ       ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดล าพูน  ในวันที่   8
สิงหาคม   ๒๕๕9     ตั้งแต่เวลา    ๑0.00   น.     เป็นต้นไป 
  การยื่นซองอุทธรณ์ตามวรรค  ๕   ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการ
เปิดซองใบเสนอราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับ
ค าคัดค้านของผู้อุทธรณ ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได ้
             ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี ้ เทศบาลเมืองล าพูนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
             ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ  ๒   หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้อง
ตามข้อ    ๔  แล้ว  คณะกรรมการฯ  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต ่

                                                                            เป็นข้อผิดพลาด…../…… 
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เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมือง
ล าพูนเท่านั้น  
       ๕.๓  เทศบาลเมืองล าพูนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี ้
                              (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา
หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลเมืองล าพูน 
            (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
            (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนด  ในเอกสาร
สอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
            (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้
เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  ก ากับไว ้
                          ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  หรือเทศบาลเมืองล าพูนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลเมืองล าพูนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
        ๕.๕  เทศบาลเมืองล าพูน     ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือ
ราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  
หรือเฉพาะ     รายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ    และให้ถือว่าการ
ตัดสินของเทศบาลเมืองล าพูนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมทั้งเทศบาลเมืองล าพูนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้
ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสาร      อันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
     ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลเมืองล าพูนจะให้ผู้เสนอราคานั้น  
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศสอบราคา
จ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลเมืองล าพูนมีสิทธิที่จะไม่รับซอง
ของผู้เสนอราคา   รายนั้น 
    ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวา่ผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  ๔.๕   เป็นผู้เสนอราคาที่มี     
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที ่
                                                                                      กระท าการอัน../..... 
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กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๖   เทศบาลเมือง
ล าพูนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ๔.๕ และเทศบาลเมืองล าพูนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน          
  ในกรณีนี้  หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซอง  ใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได ้

๖.  การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการสอบราคา  จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  

๑.๓  กับ เทศบาลเมืองล าพูนภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  ๕  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาล
เมืองล าพูนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
        ๖.๑  เงินสด 
        ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองล าพูน  โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองสอบราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
        ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ    ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔  (๒) 
       ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วน  ราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๒) 
        ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                                 หลักประกันน้ี  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน          
นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

       ๗.๑  (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
              เทศบาลเมืองล าพูนจะจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน     
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 

๘.  อัตราค่าปรับ…/…… 
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  ๘.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  ๑๗  จะก าหนดในอัตราร้อยละ   ๐.25  
ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะการสอบราคา  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างตาม
แบบ   ดังระบุในข้อ  ๑.๓   แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     ๒     ปี   -    เดือน     นับถัดจากวันที่เทศบาลเมือง
ล าพูนได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   7 
วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง   

10. ข้อสงวนสิทธิการเสนอราคาและอื่น ๆ 

        10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี ้จ่ายจากเงินรายได้ เทศบาลเมืองล าพูน 
                             ราคากลางงานจ้างเหมาในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 
758,300.00   บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

     10.2 เมื่อเทศบาลเมืองล าพูน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าว    เข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                      (๑)  แจ้งการสั่ง  หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  ๗   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง
หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้
 
 

        (๒) จัดการให.้.../...... 
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                      (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย  จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศ      ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                       (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                    ๑0.๓  เทศบาลเมืองล าพูน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญา  ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้าม)ี 

๑1.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                   การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ   ๑.๕  จะ
น ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี ้

         สูตรที่ K  3.4= 0.30 +0.10  It/Io+0.35 Ct/Co+0.15 Mt/Mo+ 0.15 St/So                   
         สูตรการปรับราคา (สูตรค่า  K)      จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้ว

เสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลเมืองล าพูนได้ขยายออกไป  
โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ  1.5 

12.   มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลเมืองล าพูนได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และปวท.  
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่าง  
ดังต่อไปนี้ 

12.1   วิศวกรโยธา 
12.2   ช่างก่อสร้าง 

๑3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
                           ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
         (นายประภัสร์   ภู่เจริญ) 

                                นายกเทศมนตรเีมอืงล าพูน 



 
   ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
************** 

  ด้วยเทศบาลเมืองล าพูน ได้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลาง กล่าวคือ
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และ
การค านวณราคากลาง ตามมาตรา 103/7  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2554  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  7  ประเภท  ไม่ว่าการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงิน
อื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม 
  ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลเมือง
ล าพูน จึงขอประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.  ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค ์    
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลเมอืงล าพูน 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      758,600.00   บาท 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.  ถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค ์   จ านวน   
1   แห่ง  ขนาดกว้าง 0.90 – 3.00  เมตร  ยาว  643.00  เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,220.00 ตารางเมตร บริเวณถนนจิตตวงค์พันธ์รังสรรค์ ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
เมืองล าพูน      เลขที ่   ช. 042/58     จ านวน   6   แผ่น  
4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่    22   มิถุนายน  2559   เป็นเงิน  758,300.00  บาท  
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
     5.1  แบบ ปร. 4   
     5.2  แบบ ปร. 5 (ก) 
     5.3  แบบ ปร. 6  
 
                                                              6.  รายชื่อคณะกรรมการ……./……. 
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6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง     
     1. นายอวยชัย พุกปลั่ง        สถาปนิกช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
     2. นายจิรัฐฎ์ เนตรสุขทิพย์   วิศวกรโยธาช านาญการ       กรรมการ 
     3. นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ     นายช่างเขียนแบบช านาญงาน กรรมการ 

                  ประกาศ  ณ  วันที่      21    กรกฎาคม   พ.ศ.     2559   
                                                                                                                     
 

                                                         (นายประภัสร์  ภู่เจริญ)                                                   
                       นายกเทศมนตรเีมอืงล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


