ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรอ
รื่ ง สอบราคาจ จ้างเหมากก่อสร จ้างรางระบายนตน า
---------------------------------------------------ด จ้วยเทศบาลตตา บลววังกะ อตา เภอสงวั ขละบบุรรี จวังหววัดกาญจนบบุรรี มรี
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา
กก่อสร จ้างรางระบายนตน า คบุ จ้ม 22 หมมก่ท รีรื่ 2 บ จ้านววังกะ โดยกก่อสร จ้างรางระบายนตน า
รมปตวัวยม ฝาตะแกรงเหลล็ก กว จ้าง 0.70 เมตร ความยาวประมาณ 80 เมตร
ราคากลางงานกก่ อ สร าจ้ งในการสอบราคาครวั นง นรีน เปล็ นเงงิน ทวั นง ส งินน
รีรื่ สนสามหมรน
438,000.- บาท (สแ
รื่ แปดพวันบาทถ จ้วน)
งิ ธงิเสนอราคาจะต จ้องมรีคณ
ผม จ้มรีสท
บุ สมบวัตด
งิ วังตก่อไปนรีน
รี รวับจ จ้างทตาของหรรอ
1. เปล็ นนงิตบ
งิ บุคคล หรรอบบุคคลธรรมดา ทรีม
รื่ อ
รี าช พ
รวับเหมาเปล็ นของตวัวเอง ซงซรื่ มรีผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดรียวกวับงานทรีส
รื่ อบราคา
จ จ้าง ในวงเงงินไมก่น จ้อยกวก่า 175,200.- บาท
รรื่ ไว จ้ในบวั ญ ช รรี ายช อ
รรื่ ผม จ้ทงิงน งานของทางราชการ
2.ไมก่เ ปล็ นผม จ้ทรีรื่ร ะบบุช อ
รรื่ แล จ้ว
หรรอของหนก่วยการบรงิหารราชการสวก่ นท จ้องถงิน
รื่ และได จ้แจ จ้งเวรียนชอ
งิ ธงิค
3. ไมก่เปล็ นผม จ้ได จ้รวับเอกสท
ธิ์ วามคบุ จ้มกวัน ซงซรื่ อาจปฏงิเสธไมก่ยอมขซน
น
งิ ธงิค
ศาลไทย เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผม จ้เสนอราคาได จ้มรีคตา ส วัรื่งให จ้สละสท
ธิ์ วามคบุ จ้มกวัน
ก่ วก่านวั น
เชน
น
4. ไมก่เปล็ นผม จ้มรีผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผม จ้เสนอราคารายอรน
รื่ ทรีเรื่ ข จ้า
เสนอราคาให จ้แกก่เทศบาลตตา บลววังกะ ณ ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปล็ นผม จ้
กระทตา การอวั น เปล็ นการขวั ด ขวางการแขก่ ง ขวั น ราคาอยก่ า งเปล็ นธรรมในการสอบ
ราคาจ จ้างครวังน นรีน
กตาหนดยรน
รื่ ซองสอบราคา ให จ้ยรน
รื่ ตก่อสตานวั กงานเทศบาลตตาบลววังกะ
อตาเภอสงวั ขละบบุรรี จวังหววัดกาญจนบบุรรี ได จ้ตวังน แตก่ววันทรีรื่ 27 มรีนาคม 2558 ถซง
ววั น ทรีรื่ 10 เมษายน 2558 ในเวลา 08.30 น – 15.00 น. ณ สตา นวั ก งาน
เทศบาลตตา บลววังกะ และเมรอ
รื่ พ จ้นกตา หนดเวลายรน
รื่ ซองสอบราคาแล จ้ว จะไมก่รวับ
ซองสอบราคาโดยเดล็ดขาด
รน จวัด
กตาหนดเปงิ ดซองสอบราคา ณ ศมนยค์รวมข จ้อมมลขก่าวสารการจวัดซ อ
จ จ้างอตา เภอสวังขละบบุรรี ในววันทรีรื่ 16 เมษายน 2558 ตวังน แตก่เวลา 10.00 น.
เปล็ นต จ้นไป

รน
ผมสนใจตงิ
จ้
ดตก่อขอซอเอกสารสอบราคาในราคาชบุ
ดละ 500.- บาท (หาจ้
ร จ้อยบาทถ จ้วน) ได จ้ทรีส
รื่ ตา นวักงานเทศบาลตตา บลววังกะ อตา เภอสงวั ขละบบุรรี จวังหววัด
กาญจนบบุรรี ระหวก่างววันทรีรื่ 27 มรีนาคม 2558 ถซงววันทรีรื่ 10 เมษายน 2558
ระหวก่ า งเวลา 08.30 น. ถซง เวลา 15.00 น. หรรอ สอบถามทางโทรศวั พ ทค์
หมายเลข (034) 595563 ในววันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ ววันทรีรื่ 27 เดรอน มรีนาคม พ.ศ. 2558
(นายปกรณค์ น จ้อยเกตบุ)
นายกเทศมนตรรีตตาบลววังกะ

