
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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เร่ือง หนังสือข้อตกลงจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าๆ 

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน

อ้างถึง ใบเสนอราคา เลขท่ี ๑๐๐๐๙๘๑๐๙๓ และใบเสนอราคา เลขท่ี ๑๐๐๐๙๘๑๐๙๕ ลงวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง จำนวน ๓ แผ่น

ตามใบเสนอราคาท่ีอ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ได้เสนอราคาจ้างปรับปรุงหม้อ 
แปลงไฟฟ้าท่ีติดตั้งส่องสว่างบนเส้นทางถนนสายเจริญตาทางเข้าสถานีรถไฟลำพูน (สายทาง ลพถ.๑ ๐๐๑๙ 
สายลำพูน - บ้านวังทอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๕๑,๒๓๑.๘๔ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นหน่ึงพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) ซ่ีงเป็น 
ราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และค่าใข้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีติดต้ังส่อง 

สว่างบนเส้นทางถนนสายเจริญตาทางเข้าสถานีรถไฟลำพูน (สายทาง ลพถ.๑ ๐๐๑๙ สายลำพูน - บ้านวังทอง) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอไว้ข้างต้น เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๕๑,๒๓๑.๘๔ บาท(หน่ึงแสนห้าหม่ืน 

หน่ึงพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบส่ีสตางค์) และขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการนับถัด 

จากวันขำระเงินค่าจ้างล่วงหน้า หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด จะต้องขำระค่าปรับเป็น 

รายวันในอัตราวันละ ๑๕๑.๒๓ บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบเอ็ดบาทย่ีสิบสามสตางค์)นับถัดจากครบกำหนดจนถึงวันท่ี 

ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แล้วเท่าน้ัน รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมา 

พร้อมน้ี

ขอแสดงความนับถือ

กองพัสดุและทรัพย์สิน
โทรศพท ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๒๒๗
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสดุทจะซอหรอจาง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุที่จะซื้อ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

จัดจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีติดต้ังส่องสว่างบนเส้นทางถนนสายเจริญตา 
ทางเข้าสถานีรถไฟลำพูน (ลพถ.๑ ๐๐๑๙ สายลำพูน-บ้านวังทอง)

ความเป็นมา
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีติดตั้งส่องสว่างบนเส้นทาง 

ถนนสายเจริญตา ทางเข้าสถานีรถไฟลำพูน (ลพถ.๑ ๐๐๑๙ สายลำพูน-บ้านวังทอง) ซึ่งที'ผ่านมาได้เกิดความ 
เสียหายตลอดสาย ไม่สามารถให้บริการแก,ประซาซนที่ใข้รถ ใช้ถนนสัญจรไป - มา ได้สะดวก จึงได้แจ้งการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ตรวจสอบ เพ่ือปรังปรุง

ในการน ี้ จึงมีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าที,ติดตั้งส,องสว่างบนเส้นทางถนน 
สายเจริญตา ทางเข้าสถานีรถไฟลำพูน โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แกไขเปล่ียนแปลง คร้ังที' ๔/๒๔๖๔) แผนงานงบกลาง งบกลาง ประเภท 
เงินสำรองจ่าย ต้ังไว้ ๒1๔๗๙,๔๓๙.- บาท(สองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)(สำนักปลัดๆ) 

คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
๑ มิความสามารถตามกฎหมาย 
๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย 
๓ ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔ ไม,เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ซั่วคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ที'ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที’รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๔ ไม,เป ีนบ ุคคลซ ี'งถ ูกระบ ุข ื่อไว ้ในบ ัญซ ีรายซ ื่อผ ู้,ท ีงงานและได ้แจ ้งเว ียนซ ือให ้เป ็นผ ู้'ต ั้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง ซี'งรวมถึงนิติบุคคลที'ผู้นี้งงานเป็น 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาซีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘ ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ไต้มิคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน 

ขอบเขตงานจ้าง
๑. ร้ือถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๑ เฟส แรงดัน ๒๒ KV จำนวน ๑ เคร่ือง 
๒. ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๑ เฟส แรงดัน ๒๒ KV แบบ Short - Circuit 

ซนิดแขวนบนเสา จำนวน ๑ เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
๓. รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง ๓๐ KV. ๔ KA. จำนวน ๒ ขุด 
๔. ติดต้ังล่อฟ้าแรงสูง ๒๔ KV. ๔ KA. จำนวน ๒ ขุด ใหม่

..ประธานฯ (ลงซ่ือ) .■โ̂ โ..............กรรมการ (ลงซ่ือ)...........................กรรมการ
(นายนิพันธ์ บินแก้ว) (นายสุรเซษฐ์ มาหนองหว้า)

นายข่างเคร่ืองกลอาวุโส นักจัดการงานท่ัวไปขำนาญการ ผู้ข่วยนายข่างไฟฟ้า



'  ๕. ติดต้ังฟิวส์แรงสูง จำนวน ๒ ชุด
๖. ติดต้ังฟิวส์แรงต่ํา จำนวน ๑ ชุด
๗. รื้อถอน ลายแรงต่ํา LT Wiring To Meter ๙๕ SQ.MM. ๑ ชุด 
๘. ติดต้ัง สายแรงตา LT Wiring To Meter ๙๕ SQ.MM. ๑ ชุด 
๙. ติดต้ังระบบ Ground แรงต่ํา •
๑๐. วัสดุอุปกรณ์ท่ีร้ือถอนให้นำส่งท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๕๑,๒๓๑.๘๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์)

เง่ือนไข ข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ท่ีรัฐต้องการ 
ส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ . ๒๕๖๓ หมวด ๗/๑ พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ

- คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้างน้ัน

- คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่า 
พัสดุที,จะใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับภัดจากวันที'ไต้ลงนามสัญญา ตามแผนการใช้พัสดุ 
ท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก ๒) แนบท้ายน้ี

- กรณีที,คู่สัญญา เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้คู่สัญญา 
แสดงหลักฐานการข้ึนทะเบียน (SMEs) ด้วย

ระยะเวลาการดำเนินการ
ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่ไต้รับอนุน้ติรายงานขอซ้ือขอจ้าง
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่ไต้รับอนุมัติใบส่ังซ้ือ ในสั่งจ้าง/นับถัดจากวันช้าระเงินค่าจ้างล่วงหน้า
วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง)
งบประมาณในการจัดหา จำนวน ๑๕๑,๒๓๑.๘๔ บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาท 

แปดสิบส่ีสตางค์) โดยอ้างอิงตามราคาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นราคามาตรฐานพัสดุก่อสร้าง 
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามพระราขบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔

เง่ือนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างท้ังหมดแต่ท้ังนี้จะต้องส่ง 

มอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หนังสือคาประกันหรือหนังสี่อคาประกันอิเล็กทรอนิกส์ 
ของธนาคารในประเทศไทยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้า น้ัน

ลำหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไดไม,เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง ตามสัญญา 
และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าท่ีรับไปก็ไต้

เง่ือนไขการชำระเงิน
ผู้ว่าจ้างตกลงช้าระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เม่ือผู้รับจ้างไต้รับมอบสิ'งของและไต้ตรวจรับสิงของท่ีส่งมอบ 

แล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไวิให้ เพ่ือผู้รับจ้าง 
นำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างน้ันไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(ลงข่ือ) ร̂ .?.!.?!!*/̂ /.....กรรมการ
(นายสุรเฃษธ์ มาหนองหว้า)

ผู้ข่วยนายช่างไฟฟ้า

..ประธานๆ (ลงช่ือ)....7?..................กรรมการ
(นายสุทีน ส่ถันโท) (นายนิพันธ์ บีนแก้ว)

นายช่างเคร่ืองกลอาวุโส นักจัดการงานท่ัวไปช้านาญการ



-๓-

เกณฑ์ในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ 

หลักเกณฑ์ราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์ไนการพิจารณาตัดสิน 
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ และสถานท่ีติดต่อ
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที, ๑๒๕ หมู่ ๑๕ ตำบลป่าลัก 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(ลง

1ห็นของนายกองค์การบริหารส่วนนจังหวัดลำพูน 

พ็บชอบ □  ไม่เห็นชอบ

((นายวิชัย•■•นุญนุดม-น*•̂
ท.ยกองค์การบริหารส่วนจังนจัด ปฎิบตรว^ดวรแท'น 

บายกองค์การบริหารส่วนจังนวดส่าพูน

C


