ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรอ
รื่ ง สอบราคาจ จ้างเหมาตติดตวังตั้ ไฟฟจ้ าสาธารณะ บรติเวณชชุมชนววัดสมเดด็จ
---------------------------------------------------ด จ้วยเทศบาลตตา บลววังกะ อตา เภอสงวั ขละบชุรรี จวังหววัดกาญจนบชุรรี มรี
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา
ตติดตวังตั้ ไฟฟจ้ าสาธารณะ บรติเวณชชุมชนววัดสมเดด็จ หมมท
มู่ รีรื่ 3 ตตาบลหนองลม จตานวน
14 ต จ้น รายละเอรียดตามปรติมาณงานและแบบแปลนทรีก
รื่ ตาหนด
ราคากลางงานกมู่ อ สร าจ้ งในการสอบราคาครวั ตั้ง นรีตั้ เปด็ นเงติน ทวั ตั้ง ส ติตั้น
1,075,000.- บาท (หนนงรื่ ล จ้ายเจด็ดหมรน
รื่ ห จ้าพวันบาทถ จ้วน)
ติ ธติเสนอราคาจะต จ้องมรีคณ
ผม จ้มรีสท
ชุ สมบวัตด
ติ วังตมู่อไปนรีตั้
รี รวับจ จ้างทตาของหรรอ
1. เปด็ นนติตบ
ติ ชุคคล หรรอบชุคคลธรรมดา ทรีม
รื่ อ
รี าช พ
รวับเหมาเปด็ นของตวัวเอง ซงนรื่ มรีผลงานกมู่อสร จ้างประเภทเดรียวกวับงานทรีส
รื่ อบราคา
จ จ้าง ในวงเงตินไมมู่น จ้อยกวมู่า 430,000.- บาท
รรื่ ไว จ้ในบวั ญ ช รรี ายช อ
รรื่ ผม จ้ทติงตั้ งานของทางราชการ
2.ไมมู่เ ปด็ นผม จ้ทรีรื่ร ะบชุช อ
รรื่ แล จ้ว
หรรอของหนมู่วยการบรติหารราชการสวมู่ นท จ้องถติน
รื่ และได จ้แจ จ้งเวรียนชอ
ติ ธติค
3. ไมมู่เปด็ นผม จ้ได จ้รวับเอกสท
ธิ์ วามคชุ จ้มกวัน ซงนรื่ อาจปฏติเสธไมมู่ยอมขนน
ตั้
ติ ธติค
ศาลไทย เว จ้นแตมู่รวัฐบาลของผม จ้เสนอราคาได จ้มรีคตา ส วัรื่งให จ้สละสท
ธิ์ วามคชุ จ้มกวัน
มู่ วมู่านวั น
เชน
ตั้
4. ไมมู่เปด็ นผม จ้มรีผลประโยชนค์รมู่วมกวันกวับผม จ้เสนอราคารายอรน
รื่ ทรีเรื่ ข จ้า
เสนอราคาให จ้แกมู่เทศบาลตตา บลววังกะ ณ ววันประกาศสอบราคา หรรอไมมู่เปด็ นผม จ้
กระทตา การอวั น เปด็ นการขวั ด ขวางการแขมู่ ง ขวั น ราคาอยมู่ า งเปด็ นธรรมในการสอบ
ราคาจ จ้างครวังตั้ นรีตั้
กตาหนดยรน
รื่ ซองสอบราคา ให จ้ยรน
รื่ ตมู่อสตานวั กงานเทศบาลตตาบลววังกะ
อตาเภอสงวั ขละบชุรรี จวังหววัดกาญจนบชุรรี ได จ้ตวังตั้ แตมู่ววันทรีรื่ 3 มรีนาคม 2558 ถนงววัน
ทรีรื่ 17 มรีนาคม 2558 ในเวลา 08.30 น – 15.00 น. ณ ศมนยค์รวมข จ้อมมล
รตั้ จวัดจ จ้างอตา เภอสวังขละบชุรรี และเมรอ
ขมู่าวสารจวั ดซ อ
รื่ พ จ้นกตา หนดเวลายรน
รื่ ซองสอบ
ราคาแล จ้ว จะไมมู่รวับซองสอบราคาโดยเดด็ดขาด
รตั้ จวัด
กตาหนดเปติ ดซองสอบราคา ณ ศมนยค์รวมข จ้อมมลขมู่าวสารการจวัดซ อ
จ จ้างอตา เภอสวังขละบชุรรี ในววันทรีรื่ 18 มรีนาคม 2558 ตวังตั้ แตมู่เวลา 10.00
น. เปด็ นต จ้นไป

รตั้ เอกสารสอบราคาในราคาชชุดละ 1,100.- บาท
ผม จ้สนใจตติดตมู่อขอซอ
รตั้ ดจ จ้างอตาเภอ
(หนนงรื่ พวันหนนงรื่ ร จ้อยบาทถ จ้วน) ไดทรี
จ้ ศ
รื่ น
ม ยค์รวมขอมม
จ้ ลขมู่าวสารการจวัดซอจวั
สงวั ขละบชุรรี จวังหววัดกาญจนบชุรรี ระหวมู่างววันทรีรื่
3 มรีน าคม 2558 ถนง ววั น ทรีรื่
17 มรีน าคม 2558 ระหวมู่ า งเวลา 08.30 น. ถนง เวลา 15.00 น. หรร อ
วั ทค์ หมายเลข (034) 595563 ในววันและเวลาราชการ
สอบถามทางโทรศพ
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เดรอน มรีนาคม พ.ศ. 2558

(นายปกรณค์ น จ้อยเกตชุ)
นายกเทศมนตรรีตตาบลววังกะ

