
ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรรื่อง   ประกวดราคาจ จ้างเหมากก่อสร จ้างปรวับปรรุง ภภูมมิทวัศนน์ รวักษน์

โลก พร จ้อมทางจวักรยาน  
                                  

ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ มมีความประสงคน์จะประกวดราคาจ จ้าง
เหมากก่อสร จ้างปรวับปรรุง 

ภภูมมิทวัศนน์ รวักษน์โลก พร จ้อมทางจวักรยาน  โดยกก่อสร จ้าง – ปรวับปรรุงโคมไฟ
ถนน เปป็ นหลอด LED พร จ้อมงานประตมิมากรรม ตมิดธงเฉลมิมพระเกมียรตมิ 
และตราเทศบาล จตานวน 50 ชรุด งานทาสมี ตมีเส จ้นจราจร สมีเทอรน์โม
พลาสตมิก พรพื้นทมีรื่ประมาณ 1,900 ตารางเมตร , ทาสมีตมีเส จ้นจราจร สมีโคล
เพ จ้นทน์ บรมิเวณจรุดกลวับรถ ควันหมินเกาะกลางพรพื้นทมีรื่ประมาณ 500 ตาราง
เมตร และงานทาสมี ทางจวักรยานพร จ้อมรภูป Graphic ด จ้วยสมีโคลพลาสตมิก
พรพื้นทมีรื่ประมาณ 200 ตารางเมตร ตามแบบรภูปรายการเทศบาล 

ราคากลางของงานกก่อสร จ้างในการประกวดราคาจ จ้างด จ้วย
ระบบอมิเลป็กทรอนมิกสน์ครวั พื้งนมีพื้ เปป็ นเงมิน

ทวั พื้งสมิพื้น 8,000,000.-  บาท   (แปดล จ้านบาทถ จ้วน)   
ผภู จ้มมีส มิทธมิเสนอราคาจะต จ้องมมีครุณสมบวัตมิดวังตก่อไปนมีพื้
1. เปป็ นนมิตมิบรุคคลผภู จ้มมีอาชมีพรวับจ จ้างงานทมีรื่ประกวดราคาจ จ้างด จ้วย

ระบบอมิเลป็กทรอนมิกสน์ดวังกลก่าว ซซรื่งมมีผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดมียวกวัน  ใน
วงเงมินไมก่น จ้อยกวก่า 3,200,000.-บาท (สามล จ้านสองแสนบาทถ จ้วน) 

2. ไมก่เปป็ นผภู จ้ทมีรื่ถภูกระบรุชรรื่อไว จ้ในบวัญชมีรายชรรื่อผภู จ้ทมิพื้งงานของทาง
ราชการ หรรอของหนก่วยการบรมิหารราชการสก่วนท จ้องถมิรื่น  และได จ้แจ จ้งเวมียน
ชรรื่อแล จ้ว  

3. ไมก่เปป็ นผภู จ้ได จ้รวับเอกสมิทธมิธิ์หรรอความครุ จ้มกวัน  ซ ซรื่งอาจปฏมิเสธ
ไมก่ยอมขซพื้นศาลไทย เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผภู จ้เสนอราคา ได จ้มมีคตาสวัรื่งให จ้สละ
สมิทธมิธิ์ความครุ จ้มกวันเชก่นวก่านวั พื้น

4.  ไมก่เปป็ นผภู จ้มมีผลประโยชนน์รก่วมกวันกวับผภู จ้เสนอราคารายอรรื่นทมีรื่
เข จ้าเสนอราคาให จ้แกก่เทศบาล  ณ ววันประกาศประกวดด จ้วยวมิธมีการทาง
อมิเลป็กทรอนมิกสน์ หรรอไมก่เปป็ นผภู จ้กระทตาการอวันเปป็ นการขวัดขวางการแขก่งขวัน



ราคาอยก่างเปป็ นธรรมในการประกวดราคาจ จ้างด จ้วยวมิธมีการทาง
อมิเลป็กทรอนมิกสน์ครวั พื้งนมีพื้

5. นมิตมิบรุคคลทมีรื่จะเข จ้าเปป็ นคภูก่สวัญญาต จ้องไมก่อยภูก่ในฐานะเปป็ นผภู จ้ไมก่
แสดงบวัญชมีรายรวับรายจก่ายหรรอแสดงบวัญชมีรายรวับรายจก่ายไมก่ถภูกต จ้องครบ
ถ จ้วนในสาระสตาควัญ

6. นมิตมิบรุคคลทมีรื่จะเข จ้าเปป็ นคภูก่สวัญญากวับเทศบาลซซรื่งได จ้ดตาเนมิน
การจวัดซรพื้อจวัดจ จ้างด จ้วยระบบอมิเลป็กทรอนมิกสน์ ต จ้องลงทะเบมียนในระบบ
อมิเลป็กทรอนมิกสน์ของกรมบวัญชมีกลาง ทมีรื่เวป็บไซตน์ศภูนยน์ข จ้อมภูลจวัดซรพื้อจวัดจ จ้าง
ภาครวัฐ

(2)
กตาหนดดภูสถานทมีรื่กก่อสร จ้าง ในววันทมีรื่  20  ธวันวาคม  2556  

ระหวก่างเวลา  09.00  น. 
ถซง  10.00  น.  ณ  กองชก่าง  เทศบาลตตาบลววังกะ และกตาหนดรวับฟวัง
คตาชมีพื้แจงรายละเอมียดเพมิรื่มเตมิม    ในววันทมีรื่  24  ธวันวาคม  2556  เวลา   
10.00  น. เปป็ นต จ้นไป

กตาหนดยรรื่นซองประกวดราคาจ จ้างด จ้วยวมิธมีการทาง
อมิเลป็กทรอนมิกสน์ ในววันทมีรื่  10  มกราคม  2557                
ระหวก่างเวลา  10.00  น. ถซง  11.00   น. ณ  ห จ้องประชรุมสภาเทศบาล
ตตาบลววังกะ    ตตาบลหนองลภู  
อตาเภอสวังขละบรุรมี  จวังหววัดกาญจนบรุรมี และประกาศรายชรรื่อผภู จ้มมีส มิทธมิได จ้รวับ
การควัดเลรอกให จ้เข จ้าเสนอราคา      
ในววันทมีรื่   10  มกราคม  2557  เวลา   13.00  น. เปป็ นต จ้นไป 

ผภู จ้สนใจตมิดตก่อซรพื้อเอกสารประกวดราคาจ จ้างด จ้วยวมิธมีการทาง
อมิเลป็กทรอนมิกสน์ ในราคาชรุดละ  8,000 .-  บาท (แปดพวันบาทถ จ้วน) 
ได จ้ทมีรื่งานพวัสดรุและทรวัพยน์ส มินกองคลวังเทศบาลตตาบลววังกะระหวก่างววันทมีรื่ 
18  ธวันวาคม  2556  ถซงววันทมีรื่  27  ธวันวาคม  2556 ตวั พื้งแตก่เวลา 
08.30  - 16.30 น. ดภูรายละเอมียดได จ้ทมีรื่เวป็บไซดน์ 
www.wangka.go.th   หรรอ www.gprocurement.go.th หรรอ

http://www.gprocurement.go.th/


สอบถามทางโทรศวัพทน์หมายเลข 0-3459-5563 ในววันและเวลา
ราชการ

ประกาศ  ณ  ววันทมีรื่   18  เดรอน   ธวันวาคม    พ.ศ.   2556   

(นายปกรณน์  น จ้อยเกตรุ)
นายกเทศมนตรมีตตาบลววังกะ 
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