
 
   ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่อง    ประกาศสอบราคาจา้งเหมาก่อสร้างปรับปรงุห้องน้ าตลาดสดหนองดอก  
จ านวน  1  แห่ง 

********************** 
  ด้วยเทศบาลเมืองล าพูน  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างปรบัปรงุห้องน้ าตลาดสดหนองดอก จ านวน    1   แห่ง ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลเมืองล าพูน เลขที่  ส.006/58  จ านวน  10  แผ่น 
                     ราคากลางงานจา้งเหมาในการสอบราคาครัง้นี ้เปน็เงนิทั้งสิน้  750,000.00
บาท  (เจ็ดแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมคีุณสมบตัิ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นบคุคลธรรมดาหรือเป็นนติิบคุคล        ผูม้ีอาชพีรับจ้างงานดังกลา่ว        
(ซึ่งมีผลงานการก่อสรา้งประเภทเดียวกนักับงานที่สอบราคาจ้าง         ในวงเงนิไมน่้อยกวา่  
375,000.00  บาท) 
  ๒. ไม่เปน็ผู้ที่ถกูระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ   หรือของ
หนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นและไดแ้จ้งเวียนชือ่แล้ว 
  ๓. ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน  ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย   
เว้นแต ่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิค์วามคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
  ๔. ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์รว่มกนักับผูเ้สนอราคารายอืน่  ที่เข้าเสนอราคาใหแ้ก่
เทศบาลเมืองล าพูน  ณ วันประกาศสอบราคา      หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขดัขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครัง้นี้ 
  ๕. ไม่เปน็สมาชกิสภาเทศบาลเมืองล าพูน,     ขา้ราชการฝ่ายปกครองทุก
ต าแหนง่ทั้งในสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค และพนักงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และ
ครอบครัว  ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเข้าไปแขง่ขนัเสนอราคา  ช่วยเหลือ
ผู้อื่นเสนอราคา หรือยนิยอมให้ผู้อื่นเสนอราคาแทนในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  6.บุคคลหรอืนติิบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สญัญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งไดด้ าเนินการ
จัดซื้อจดัจ้างดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซต์ศูนยข์้อมูลจดัซือ้จัดจา้งภาครฐั 
                   ก าหนดดูสถานที่  ในวันที ่ 12   กันยายน  ๒๕๕9  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น.  
ถึงเวลา  ๑๐.๓๐  น.     ณ  กองช่าง    เทศบาลเมอืงล าพูน       และก าหนดรับฟังค าชีแ้จง
รายละเอียดเพิ่มเติม ในวนัที ่  12  กนัยายน   ๒๕๕9   เวลา   ๑๔.๐๐   น.     เปน็ตน้ไป 

                                                                              ก าหนดยื่นซองสอบราคา…/…                                                           



 
หน้า  ๒ 

 
                   ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที ่  9  กนัยายน  ๒๕๕9   ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ น. -  ๑๕.๓๐ น.  ณ    ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดล าพูน      และก าหนดยื่นซอง
สอบราคา ในวันที ่  12   กนัยายน    ๒๕๕9   ถึงวันที่   20   กนัยายน   ๒๕๕9     ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๕.๓๐  น.     ณ  ห้องประชมุกองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน    โดย
ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัที่   21   กันยายน   ๒๕๕9     ตัง้แต่เวลา    10.00   น.   
เป็นต้นไป  ณ      ห้องประชุมศาลากลางจงัหวัดล าพูน 
  ผู้สนใจติดต่อขอ รับ/ซื้อ เอกสารสอบราคา ในราคาชดุละ   800.00   บาท  
(แปดร้อยบาทถว้น)   ได้ที่งานพัสดแุละทรัพย์สิน   กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพูน  ระหว่างวันที ่        
9  กนัยายน  ๒๕๕9     ถึงวันที ่   19     กันยายน  ๒๕๕9        หรือสอบถามทางโทรศัพท์.
หมายเลข๐-๕๓๕๖-๒๓๑๒  หรือ  www.lamphuncity.go.th   ในวันและเวลาราชการ 

                      ประกาศ  ณ   วนัที่     9    กนัยายน   พ.ศ.   ๒๕๕9 
                                                                                                                               
 

                                                        (นายอานนท์  ยาวิค า) 
                                              รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                           นายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 
 
 

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


  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่    14 /๒๕๕9 
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรงุหอ้งน้ าตลาดสดหนองดอก 

จ านวน   1    แห่ง   
ตามประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 

ลงวันที ่    9    กนัยายน    ๒๕๕9  
************** 

     เทศบาลเมอืงล าพูน ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกว่า    “ผู้ว่าจ้าง”   มีความประสงค์จะสอบราคา     
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรงุหอ้งน้ าตลาดสดหนองดอก จ านวน    1   แห่ง ตามแบบแปลน
แผนผังของเทศบาลเมืองล าพูน เลขที่  ส.006/58  จ านวน  10  แผ่น โดยมขี้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดงัต่อไปนี ้
  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกนั 

(๑) หลกัประกนัสัญญา 
(๒) หลกัประกนัการรับเงนิค่าจ้างลว่งหน้า 

๑.๕ สตูรการปรับราคา 
๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกนั 
(๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเปน็ธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑)  บัญชเีอกสารส่วนที่  ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารสว่นที ่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเปน็ผู้มีอาชีพรับจา้งงานที่สอบราคาจ้าง 

                     ๒.๒  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เปน็ผู้ที่ถกูระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานของทาง
ราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและไดแ้จ้งเวียนชื่อแลว้  หรือไม่เปน็ผู้ที่
ได้รบัผลการ ของการสั่งใหน้ิติบคุคลหรือบุคคลอืน่เปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     ๒.๓   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเปน็การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง
เป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖ 
                      ๒.๔  ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เปน็ผู้ได้รบัเอกสิทธหิรือความคุม้กันซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเวน้แต่รฐับาลของผู้เสนอราคาไดม้ีค าสัง่ให้สละสิทธิและความคุ้มกนัเช่นว่านั้น 
 

๒.๕  ผู้เสนอราคาตอ้ง........../........... 
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           ๒.๕    ผู้เสนอราคาตอ้งไมเ่ป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล าพูน,  ข้าราชการฝา่ย
ปกครองทุกต าแหน่งทั้งในสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และครอบครวั  ผูม้ีส่วนได้สว่นเสียไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม  เข้าไปแข่งขนัเสนอราคา  
ช่วยเหลอืผู้อื่นเสนอราคา  หรือยินยอมให้ผู้อืน่เสนอราคาแทนในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
         ๒.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกันกบังานที่สอบราคาจ้าง    
ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  375,000.00  บาท      และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารราชการส่วนท้องถิ่น    หนว่ยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติใหม้ีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรอืหนว่ยงาน     
เอกชนทีเ่ทศบาลเมืองล าพูนเชื่อถือ 
                2.7 บุคคลหรอืนิตบิุคคลที่จะเขา้เปน็คู่สญัญากับหนว่ยงานของรฐัซึง่ได้ด าเนนิการ
จัดซื้อจดัจ้างดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซต์ศูนยข์้อมูลจดัซือ้จัดจา้งภาครฐั 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้เสนอราคา  จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกบัซองใบเสนอ

ราคา  โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเปน็  ๒  ส่วนคอื 
      ๓.๑  ส่วนที ่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
            (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนติิบุคคล 
                    (ก)  ห้างหุน้ส่วนสามญั  หรือห้างหุน้สว่นจ ากัด  ให้ยืน่ส าเนา

หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  บัญชรีายชื่อหา้งหุน้ส่วนผู้จัดการ  ผู้มอี านาจควบคุม
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                       (ข)  บริษัทจ ากดั  หรอืบริษัทมหาชนจ ากดั   ให้ยื่นส าเนา
หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จดัการ  
ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชผีู้ถือหุน้รายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

            (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็บคุคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลทีม่ิใช่
นิติบคุคล ให้ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้   ส าเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถึงการเขา้เปน็
หุ้นสว่น  (ถ้าม)ี  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้เปน็หุ้นส่วนพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                        (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเปน็ผู้เสนอราคารว่มกนัในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสญัญาของการเขา้ร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า  
และในกรณีที่ผู้เข้ารว่มค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชส่ัญชาตไิทยก็ให้ยืน่ส าเนาหนังสือ
เดินทาง  หรือผู้รว่มคา้ฝ่ายใดเปน็นติิบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑) 

             (๔)  ส าเนาหนังสือแสดงหลกัฐานทางการเงนิ   ส าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

              (๕)  บัญชเีอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมด  ที่ได้ยืน่พร้อมกบัซองใบ
เสนอราคาตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๑) 

                                                       ๓.๒  ส่วนที ่ ๒  อย่าง…/…… 
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         ๓.๒  ส่วนที ่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 
          (๑)  หนงัสือมอบอ านาจซึ่งปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีที่ผู้

เสนอราคามอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
          (๒)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
          (๓)  บัญชรีายการกอ่สร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดง

รายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษปีระเภทต่าง ๆ รวมทัง้ก าไรไวด้้วย 
                             (๔)  บัญชีเอกสารสว่นที ่ ๒  ทั้งหมด  ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอ
ราคาตามแบบในข้อ  ๑.๗ (๒)  
  ๔. การเสนอราคา 
      ๔.๑  ผู้เสนอราคาตอ้งยื่นเสนอราคาตามแบบทีก่ าหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคานี้  โดยไม่มีเงือ่นไขใด ๆ  ทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถว้น ลงลายมอื
ชื่อของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงนิที่เสนอจะต้องระบุตรงกนัทั้งตัวเลขและตวัอักษร  โดย
ไม่มีการขดูลบหรอืแกไ้ข  หากมีการขดูลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา    (ถ้าม)ี ก ากับไว้ทุกแหง่ 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปรมิาณวัสดุ  และราคาในบัญชีรายการให้
ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอเปน็เงนิบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหนว่ย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา   ให้
ถูกตอ้ง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ตวัเลขและตวัหนังสือ  ถ้าตวัเลขและตวัหนังสือ     
ไม่ตรงกนัใหถ้ือตวัหนังสือเปน็ส าคญั  โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษี
อากรอืน่  ค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แลว้ 
              ราคาทีเ่สนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๙๐   วัน  นบัแต่
วันเปิดซองสอบราคา  โดยภายในก าหนดยนืราคาผู้เสนอราคาตอ้งรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเ้สนอ
ไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
    ๔.๓  ผู้เสนอราคา     จะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ
ไม่เกนิ   90   วัน   นับถัดจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง  หรือวันที่ได้รับหนงัสือแจง้จากเทศบาล
เมืองล าพูนให้เริม่ท างาน 
   ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา    ผูเ้สนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา  แบบรปู
และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถีถ่้วน  และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ซอง
สอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา 
   ๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยืน่ซองใบเสนอราคาที่ปดิผนกึซองเรียบร้อย  จ่าหน้า
ซองถึงคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบไุวห้น้าซองวา่   “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที ่   14/๒๕๕9”    ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวนัที่   9   กนัยายน  2559  
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๕.๓๐ น.  ณ    ห้องประชุมศาลากลางจังหวดัล าพูน      และ
ก าหนดยืน่ซองสอบราคา ในวันที ่  12   กันยายน   2559   ถึงวนัที่   20  กันยายน  ๒๕๕9      
                                                                                         ตั้งแตเ่วลา…/….. 
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ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. -  ๑๕.๓๐ น.     ณ  หอ้งประชุมกองคลงั  เทศบาลเมืองล าพูน         
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว้จะไม่รบัซองสอบราคาโดยเดด็ขาด  
                    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ตามข้อ   ๑.๖   
(๑)   ณ วันประกาศสอบราคาหรอืไม่  และประกาศรายชื่อผูเ้สนอราคาที่มีสทิธิได้รับการ
คัดเลือก กอ่นการเปิดซองใบเสนอราคา 
           หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองราคาก่อน  หรือในขณะทีม่ีการเปดิซอง
ใบเสนอราคาว่ามีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเปน็การขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  
ตามข้อ  ๑.๖ (๒)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามกีารกระท าอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนั
ราคาอย่างเปน็ธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเปน็ผู้เสนอ
ราคา  และประกาศรายชื่อ      ผูเ้สนอราคาทีม่ีสิทธไิดร้บัการคัดเลอืก  และเทศบาลเมืองล าพูน
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดงักล่าวเปน็ผู้ทิ้งงาน  เว้นแตค่ณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนัน้เปน็ผู้ที่ใหค้วามร่วมมือ      เป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการ
และมไิดเ้ป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเปน็ผู้
เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์รว่มกนักับผูเ้สนอราคารายอืน่  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้
เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเปน็ธรรม  อาจอุทธรณค์ าสั่ง
ดังกลา่วต่อผู้วา่ราชการจงัหวัดภายใน  ๓  วัน  นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ       ผู้ว่าราชการจังหวดัให้ถือเปน็ที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ ได้รบัการคดัเลือกดังกล่าวข้างตน้  ณ  ห้องประชมุศาลากลางจังหวดัล าพูน  ในวันที่  21 
กันยายน  ๒๕๕9     ตั้งแตเ่วลา    ๑0.00    น.     เปน็ตน้ไป 
  การยื่นซองอุทธรณ์ตามวรรค  ๕   ย่อมไม่เปน็เหตุให้มกีารขยายระยะเวลาการ
เปิดซองใบเสนอราคา  เวน้แต่ผูว้่าราชการจังหวดัพิจารณาเหน็ว่า  การขยายระยะเวลาดงักล่าว
จะเปน็ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีทีผู่้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับ
ค าคัดค้านของผู้อุทธรณ ์ และเหน็ว่าการยกเลิกการเปดิซองใบเสนอราคาที่ไดด้ าเนินการไปแลว้  
จะเปน็ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลกิการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกลา่วได ้
             ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                  ๕.๑ ในการสอบราคาครัง้นี ้ เทศบาลเมอืงล าพูนจะพิจารณาตัดสนิด้วยราคารวม 
             ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมคีุณสมบตัไิม่ถกูต้องตาม ขอ้  ๒   หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถกูต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถู่กต้อง
ตามข้อ    ๔  แล้ว  คณะกรรมการฯ  จะไมร่ับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้    เว้นแต ่

                                                                                  เป็นข้อผดิพลาด…../…… 
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เป็นข้อผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผดิแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทัง้นี ้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชนต์่อเทศบาลเมือง
ล าพูนเท่านัน้  
       ๕.๓  เทศบาลเมอืงล าพนูสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณดีังตอ่ไปนี้ 
                              (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น   ในบญัชีผู้รบัเอกสารสอบราคา
หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลเมอืงล าพูน 
            (๒)  ไม่กรอกชือ่นติบิุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึง่
อย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
            (๓)  เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนด  ในเอกสาร
สอบราคาที่เปน็สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกดิความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น 
            (๔)  ราคาที่เสนอมกีารขดูลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้
เสนอราคามไิด้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้าม)ี  ก ากับไว ้
                          ๕.๔ ในการตัดสนิการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  หรือเทศบาลเมืองล าพูนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจรงิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัผู้เสนอราคาได้  เทศบาลเมืองล าพูนมีสิทธิที่จะไมร่ับราคา
หรือไม่ท าสญัญา  หากหลักฐานดังกลา่วไม่มคีวามเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
        ๕.๕  เทศบาลเมอืงล าพูน     ทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาต่ าสุด  หรอื
ราคาหนึง่ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  
หรือเฉพาะ     รายการหนึง่รายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจ้าง
เลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ    และให้ถือวา่การ
ตัดสนิของเทศบาลเมืองล าพูนเปน็เดด็ขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ มไิด ้ 
รวมทัง้เทศบาลเมืองล าพูนจะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้
ทิ้งงาน  ไมว่่าจะเปน็ผู้เสนอราคาทีไ่ดร้ับการคดัเลือกหรือไมก่็ตาม  หากมเีหตุที่เชื่อไดว้่าการ
เสนอราคากระท าไปโดยไมสุ่จริต  เช่น  การเสนอเอกสาร      อนัเปน็เท็จ  หรอืใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรอืนติิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
     ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได ้ คณะกรรมการเปดิซองสอบราคาหรอืเทศบาลเมืองล าพูนจะให้ผู้เสนอราคานัน้  
ชี้แจงและแสดงหลกัฐานที่ท าให้เชื่อไดว้่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศสอบราคา
จ้างให้เสร็จสมบรูณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นทีร่ับฟังได้  เทศบาลเมืองล าพูนมีสิทธทิี่จะไม่รบัซอง
ของผู้เสนอราคา   รายนัน้ 
    ๕.๖ ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ผู้เสนอ
ราคาทีม่ีสิทธไิดร้ับการคดัเลอืกตามที่ได้ประกาศรายชือ่ไว้  ตามข้อ  ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่ม ี    
ผลประโยชนร์่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ 
                                                                                      กระท าการอัน../..... 
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กระท าการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเปน็ธรรม  ตามข้อ ๑.๖  เทศบาลเมือง
ล าพูนมีอ านาจที่จะตดัรายชือ่ผู้เสนอราคาทีม่ีสิทธไิดร้ับการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ้๔.๕ และเทศบาลเมืองล าพูนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน          
  ในกรณีนี ้ หากผูว้่าราชการจังหวดัพิจารณาเหน็วา่  การยกเลิกการเปิดซอง  ใบ
เสนอราคาทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งยิ่ง ผูว้่าราชการจังหวดัมี
อ านาจยกเลิกการเปดิซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๖.  การท าสัญญาจ้าง 
    ผู้ชนะการสอบราคา  จะต้องท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ  

๑.๓  กับ เทศบาลเมอืงล าพูนภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวนัที่ได้รับแจ้ง  และจะตอ้งวาง
หลักประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเทา่กับร้อยละ  ๕  ของราคาคา่จ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาล
เมืองล าพูนยึดถอืไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใชห้ลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดงัต่อไปนี้ 
        ๖.๑  เงินสด 
        ๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองล าพนู  โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองสอบราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
        ๖.๓ หนังสือค้ าประกนัของธนาคารในประเทศ    ตามแบบหนังสือค้ า
ประกนัดังระบุในข้อ  ๑.๔  (๒) 
       ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หรือบริษัทเงนิทุน  หรือบรษิัทเงินทนุหลกัทรัพย์ ทีไ่ดร้บัอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือ
การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งไดแ้จ้ง
ชื่อเวียนให้ส่วน  ราชการหรือหนว่ยการบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแลว้  โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสอืค้ าประกนัดงัระบุในขอ้  ๑.๔ (๒) 
        ๖.๕  พันธบตัรรฐับาลไทย 
                         หลักประกันน้ี  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน   นับถัดจาก
วันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       ๗.๑  (ส าหรับสัญญาทีเ่ป็นราคาเหมารวม) 
              เทศบาลเมืองล าพูนจะจ่ายเงนิค่าจา้งโดยแบง่งวดงานออกเปน็  2  งวด 
‘                  งวดที่  1  จ่ายให้เป็นเงิน  40% เมื่อผู้รับจา้งได้ด าเนนิการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ าสาธารณะตัง้แต่ฐานราก ตอมอ่ คานคอดนิ เสาและท าโครงสรา้งหลังคาเหล็กรูปพรรณ
แล้วเสร็จ (ไม่รวมวัสดมุุงหลงัคา)  ใหแ้ล้วเสร็จภายใน  45  วนั 
      งวดที่   2 (งวดสุดท้าย)  จ่ายให้เปน็เงนิ  60%  เมื่อผู้รบัจ้างได้
ด าเนินการมงุหลงัคา ท างานผนงั พ้ืนอาคารและงานเดินทอ่สุขาภิบาลและให้เกบ็งานต่าง ๆ 
พร้อมส่งมอบงาน  ให้แลว้เสร็จภายใน  45  วนั 
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                   ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบรอ้ยตามสัญญา  รวมทัง้ท าสถานทีก่่อสร้างให้เรียบร้อย 

  ๘.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรบัตามแบบสญัญาจ้างข้อ  ๑๗  จะก าหนดในอตัราร้อยละ   ๐.10  
ของคา่จ้างตามสญัญาต่อวัน 

  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
         ผู้ชนะการสอบราคา  ซึง่ได้ท าขอ้ตกลงเปน็หนังสอืหรือท าสัญญาจ้างตาม
แบบ   ดังระบุในข้อ  ๑.๓  แล้วแตก่รณี  จะต้องรับประกนัความช ารดุบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน่้อยกวา่     ๒    ปี   -    เดือน     นบัถดัจากวันทีเ่ทศบาลเมือง
ล าพูนไดร้ับมอบงาน  โดยผูร้ับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดีังเดมิภายใน   7 
วัน  นบัถดัจากวันทีไ่ดร้ับแจง้ความช ารุดบกพร่อง   

10. ข้อสงวนสิทธิการเสนอราคาและอื่น ๆ 

        10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ จ่ายจากเงินรายได้ เทศบาลเมืองล าพูน 
                             ราคากลางงานจ้างเหมาในการสอบราคาครัง้นี้  เป็นเงนิทั้งสิน้ 
750,000.00   บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถว้น) 

     10.2 เมื่อเทศบาลเมืองล าพูน ไดค้ัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจา้ง
และไดต้กลงจา้งตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รบัจ้างจะตอ้งสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกลา่ว    เขา้มาจากตา่งประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดินอยู่  และสามารถใหบ้รกิารรบัขนได้ตามที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณชิยนาว ี

                      (๑)  แจ้งการสั่ง  หรือน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาว ี ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวนัที่ผู้รับจ้างสั่ง
หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้
ให้บรรทกุโดยเรืออื่นได ้
 
 

        (๒) จัดการให้..../...... 
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                      (๒) จัดการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย  หรอืเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรอืไทย  จากตา่งประเทศมายังประเทศไทย  เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นทีม่ิใช่เรือไทย  ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทกุของลงเรอือื่น  หรือเป็นของทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศ      ยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออืน่ 
                       (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑)  หรือ  (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                    ๑0.๓  เทศบาลเมืองล าพูน  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดในแบบสญัญา  ให้เปน็ไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสดุ (ถ้าม)ี 

๑1.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                   การปรบัราคาค่างานกอ่สร้าง  ตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ   ๑.๕  จะ
น ามาใช้ในกรณีทีค่่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                 สูตรที่  K 1 = 0.25+0.15 It/Io+0.10 Ct/Co+0.40 Mt/Mo+ 0.10 St/So   

       สูตรการปรบัราคา (สูตรคา่  K)      จะตอ้งคงที่ทีร่ะดบัที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาทีเ่ทศบาลเมืองล าพูนไดข้ยายออกไป  โดยจะ
ใช้สูตรของทางราชการทีไ่ดร้ะบุในข้อ  1.5 

12.   มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อเทศบาลเมืองล าพูนไดค้ัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง

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

12.1   วิศวกรโยธา 
12.2   ช่างก่อสร้าง 

๑3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
                           ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รบัจ้างพึงปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครดั 

                                                       (นายอานนท์  ยาวิค า) 
                                              รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                           นายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 
                                                                                                                                                                                                                                                                         



 
   ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่อง  การเปดิเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
************** 

  ด้วยเทศบาลเมืองล าพูน ไดป้ฏิบัตติามแนวทางการเปดิเผยข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลาง กล่าวคอื
หนว่ยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายละเอียดคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดัซือ้ จดัจ้าง ราคากลาง และ
การค านวณราคากลาง ตามมาตรา 103/7  แหง่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่2) 
พ.ศ. 2554  ในการจดัซื้อ จัดจ้าง  7  ประเภท  ไมว่่าการจดัซื้อ จัดจา้ง ของหนว่ยงานของรฐั
ดังกลา่วจะเปน็การจัดซื้อ จดัจ้าง ดว้ยเงนิงบประมาณ เงินกู ้เงนิช่วยเหลือ เงนิรายได้ หรือเงิน
อื่นใดของหน่วยงานของรัฐกต็าม 
  ดังนัน้ เพ่ือปฏิบตัิตามแนวทางการเปดิเผยข้อมูลดงักล่าวข้างตน้  เทศบาลเมือง
ล าพูน จึงขอประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสรา้ง  
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสรา้ง 

1. ชื่อโครงการ  จา้งเหมากอ่สร้างปรับปรุงห้องน้ าตลาดสดหนองดอก  จ านวน    1   แห่ง  
                    หนว่ยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลเมืองล าพูน 
2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจัดสรร      750,000.00   บาท 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างปรบัปรงุห้องน้ าตลาดสดหนองดอก จ านวน    1   แห่ง 
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลเมืองล าพูน      เลขที่   ส. 006/58     จ านวน 10   แผ่น  
4.  ราคากลางค านวณ ณ วนัที่    31   สงิหาคม  2559   เป็นเงิน  750,000.00  บาท  
5.  บัญชปีระมาณการราคากลาง 
     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 เนตรสขุทพิย์   วศิวกรโยธาช านาญการ       กรรมการ 
     3. นายชีวนิ  จนัทรม์ั่นใจ     นายช่างเขียนแบบช านาญงาน กรรมการ 

                  ประกาศ  ณ  วันที่      9     กันยายน   พ.ศ.     2559   
                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                         (นายอานนท์  ยาวิค า) 
                                              รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

                           นายกเทศมนตรีเมอืงล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


