
ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรรื่อง   ประกวดราคาจ จ้างเหมากก่อสร จ้างรางระบายนตนา ซอย 2 

หมมก่ททรื่ 2 (ฝวัรื่งขวา) บ จ้านววังกะ  
                                  

ด จ้วยเทศบาลตตาบลววังกะ มทความประสงคค์จะประกวดราคาจ จ้าง
เหมากก่อสร จ้างรางระบายนตนา 

ซอย 2 หมมก่ททรื่ 2 (ฝวัรื่งขวา) บ จ้านววังกะ  โดยกก่อสร จ้างรางระบายนตนารมปตวัวยม 
ฝาตะแกรงเหลล็ก ขนาดกว จ้าง 0.70 เมตร ลลึกเฉลทรื่ย 0.50 – 0.60 เมตร 
ยาว 403 เมตร พร จ้อมขยายไหลก่ทาง คสล. หนา 0.15 เมตร กว จ้าง
ประมาณ 0.70 – 1.20 เมตร หรรอพรนนททรื่ไมก่น จ้อยกวก่า 365 ตารางเมตร 
ตามแบบรมปรายการเทศบาล 

ราคากลางของงานกก่อสร จ้างในการประกวดราคาจ จ้างด จ้วย
ระบบออิเลล็กทรอนอิกสค์ครวั นงนทน เปล็ นเงอิน

ทวั นงสอินน 2,425,000.-  บาท   (สองล จ้านสทรื่แสนสองหมรรื่นห จ้าพวันบาทถ จ้วน)
ผม จ้มทส อิทธอิเสนอราคาจะต จ้องมทคคุณสมบวัตอิดวังตก่อไปนทน
1. เปล็ นนอิตอิบคุคคลผม จ้มทอาชทพรวับจ จ้างงานททรื่ประกวดราคาจ จ้างด จ้วย

ระบบออิเลล็กทรอนอิกสค์ดวังกลก่าว ซลึรื่งมทผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดทยวกวัน  ใน
วงเงอินไมก่น จ้อยกวก่า 970,000.-บาท (เก จ้าแสนเจล็ดหมรรื่นบาทถ จ้วน) 

2. ไมก่เปล็ นผม จ้ททรื่ถมกระบคุชรรื่อไว จ้ในบวัญชทรายชรรื่อผม จ้ทอินงงานของทาง
ราชการ หรรอของหนก่วยการบรอิหารราชการสก่วนท จ้องถอิรื่น  และได จ้แจ จ้งเวทยน
ชรรื่อแล จ้ว  

3. ไมก่เปล็ นผม จ้ได จ้รวับเอกสอิทธอิธิ์หรรอความคคุ จ้มกวัน  ซ ลึรื่งอาจปฏอิเสธ
ไมก่ยอมขลึนนศาลไทย เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผม จ้เสนอราคา ได จ้มทคตาสวัรื่งให จ้สละ
สอิทธอิธิ์ความคคุ จ้มกวันเชก่นวก่านวั นน

4.  ไมก่เปล็ นผม จ้มทผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผม จ้เสนอราคารายอรรื่นททรื่
เข จ้าเสนอราคาให จ้แกก่เทศบาล  ณ ววันประกาศประกวดด จ้วยวอิธทการทาง
ออิเลล็กทรอนอิกสค์ หรรอไมก่เปล็ นผม จ้กระทตาการอวันเปล็ นการขวัดขวางการแขก่งขวัน
ราคาอยก่างเปล็ นธรรมในการประกวดราคาจ จ้างด จ้วยวอิธทการทาง
ออิเลล็กทรอนอิกสค์ครวั นงนทน



5. นอิตอิบคุคคลททรื่จะเข จ้าเปล็ นคมก่สวัญญาต จ้องไมก่อยมก่ในฐานะเปล็ นผม จ้ไมก่
แสดงบวัญชทรายรวับรายจก่ายหรรอแสดงบวัญชทรายรวับรายจก่ายไมก่ถมกต จ้องครบ
ถ จ้วนในสาระสตาควัญ

6. นอิตอิบคุคคลททรื่จะเข จ้าเปล็ นคมก่สวัญญากวับเทศบาลซลึรื่งได จ้ดตาเนอิน
การจวัดซรนอจวัดจ จ้างด จ้วยระบบออิเลล็กทรอนอิกสค์ ต จ้องลงทะเบทยนในระบบ
ออิเลล็กทรอนอิกสค์ของกรมบวัญชทกลาง ททรื่เวล็บไซตค์ศมนยค์ข จ้อมมลจวัดซรนอจวัดจ จ้าง
ภาครวัฐ

(2)
กตาหนดดมสถานททรื่กก่อสร จ้าง ในววันททรื่  20  ธวันวาคม  2556  

ระหวก่างเวลา  09.00  น. 
ถลึง  10.00  น.  ณ  กองชก่าง  เทศบาลตตาบลววังกะ และกตาหนดรวับฟวัง
คตาชทนแจงรายละเอทยดเพอิรื่มเตอิม    ในววันททรื่  24  ธวันวาคม  2556  เวลา   
10.00  น. เปล็ นต จ้นไป

กตาหนดยรรื่นซองประกวดราคาจ จ้างด จ้วยวอิธทการทาง
ออิเลล็กทรอนอิกสค์ ในววันททรื่  10  มกราคม  2557                
ระหวก่างเวลา  10.00  น. ถลึง  11.00   น. ณ  ห จ้องประชคุมสภาเทศบาล
ตตาบลววังกะ    ตตาบลหนองลม  
อตาเภอสวังขละบคุรท  จวังหววัดกาญจนบคุรท และประกาศรายชรรื่อผม จ้มทส อิทธอิได จ้รวับ
การควัดเลรอกให จ้เข จ้าเสนอราคา      
ในววันททรื่   10  มกราคม  2557  เวลา   13.00  น. เปล็ นต จ้นไป 

ผม จ้สนใจตอิดตก่อซรนอเอกสารประกวดราคาจ จ้างด จ้วยวอิธทการทาง
ออิเลล็กทรอนอิกสค์ ในราคาชคุดละ  2,500 .-  บาท (สองพวันห จ้าร จ้อยบาท
ถ จ้วน) ได จ้ททรื่งานพวัสดคุและทรวัพยค์ส อินกองคลวังเทศบาลตตาบลววังกะระหวก่าง
ววันททรื่ 18  ธวันวาคม  2556  ถลึงววันททรื่  27  ธวันวาคม  2556 ตวั นงแตก่เวลา 
08.30  - 16.30 น. ดมรายละเอทยดได จ้ททรื่เวล็บไซดค์ 
www.wangka.go.th   หรรอ www.gprocurement.go.th หรรอ
สอบถามทางโทรศวัพทค์หมายเลข 0-3459-5563 ในววันและเวลา
ราชการ

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


ประกาศ  ณ  ววันททรื่   18  เดรอน   ธวันวาคม    พ.ศ.   2556   

(นายปกรณค์  น จ้อยเกตคุ)
นายกเทศมนตรทตตาบลววังกะ 
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