ประกาศเทศบาลตตาบลววังกะ
เรรอ
รื่ ง สอบราคาจ จ้างเหมากก่อสร จ้างทก่อระบายทก่อเหลลย
รื่ ม (Box Cutverts)
---------------------------------------------------ด จ้วยเทศบาลตตา บลววังกะ อตา เภอสงวั ขละบบุรล จวังหววัดกาญจนบบุรล มล
ความประสงคค์จะสอบราคาจ จ้างเหมา
กก่อสร จ้างทก่อระบายทก่อเหลลย
รื่ ม (Box Cutverts) ถนนสงวั ขละบบุรล ซอย 7 โดย
กก่ อ สร าจ้ งทก่ อ ระบายนตน า ทก่ อ เหลลรื่ย ม (Box Cutverts) ขนาด 1.20 X 1.20
ก่ ง ยาวประมาณ 7.00 เมตร พร จ้อมปรวับปรบุงซอ
ก่ มแซม ถนน
เมตร จตานวน 2 ชอ
คสล. พรน
น ทลไรื่ มก่น จ้อยกวก่า 75 ตารางเมตร
ราคากลางงานกก่ อ สร าจ้ งในการสอบราคาครวั นง นลน เปป็ นเงงิน ทวั นง ส งินน
ลรื่ สนเก จ้าหมรน
498,000.- บาท (สแ
รื่ แปดพวันบาทถ จ้วน)
งิ ธงิเสนอราคาจะต จ้องมลคณ
ผผ จ้มลสท
บุ สมบวัตด
งิ วังตก่อไปนลน
ล รวับจ จ้างทตาของหรรอ
1. เปป็ นนงิตบ
งิ บุคคล หรรอบบุคคลธรรมดา ทลม
รื่ อ
ล าช พ
รวับเหมาเปป็ นของตวัวเอง ซงซรื่ มลผลงานกก่อสร จ้างประเภทเดลยวกวับงานทลส
รื่ อบราคา
จ จ้าง ในวงเงงินไมก่น จ้อยกวก่า 199,200.- บาท
รรื่ ไว จ้ในบวั ญ ช รล ายช อ
รรื่ ผผ จ้ทงิงน งานของทางราชการ
2.ไมก่เ ปป็ นผผ จ้ทลรื่ร ะบบุช อ
รรื่ แล จ้ว
หรรอของหนก่วยการบรงิหารราชการสวก่ นท จ้องถงิน
รื่ และได จ้แจ จ้งเวลยนชอ
งิ ธงิค
3. ไมก่เปป็ นผผ จ้ได จ้รวับเอกสท
ธิ์ วามคบุ จ้มกวัน ซงซรื่ อาจปฏงิเสธไมก่ยอมขซน
น
งิ ธงิค
ศาลไทย เว จ้นแตก่รวัฐบาลของผผ จ้เสนอราคาได จ้มลคตา ส วัรื่งให จ้สละสท
ธิ์ วามคบุ จ้มกวัน
ก่ วก่านวั น
เชน
น
4. ไมก่เปป็ นผผ จ้มลผลประโยชนค์รก่วมกวันกวับผผ จ้เสนอราคารายอรน
รื่ ทลเรื่ ข จ้า
เสนอราคาให จ้แกก่เทศบาลตตา บลววังกะ ณ ววันประกาศสอบราคา หรรอไมก่เปป็ นผผ จ้
กระทตา การอวั น เปป็ นการขวั ด ขวางการแขก่ ง ขวั น ราคาอยก่ า งเปป็ นธรรมในการสอบ
ราคาจ จ้างครวังน นลน
กตาหนดยรน
รื่ ซองสอบราคา ให จ้ยรน
รื่ ตก่อสตานวั กงานเทศบาลตตาบลววังกะ
อตาเภอสงวั ขละบบุรล จวังหววัดกาญจนบบุรล ได จ้ตวังน แตก่ววันทลรื่ 27 มลนาคม 2558 ถซง
ววั น ทลรื่ 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
ซองสอบราคาโดยเดป็ดขาด

รน จวัด
กตาหนดเปงิ ดซองสอบราคา ณ ศผนยค์รวมข จ้อมผลขก่าวสารการจวัดซ อ
จ จ้างอตา เภอสวังขละบบุรล ในววันทลรื่ 16 เมษายน 2558 ตวังน แตก่เวลา 10.00 น.
เปป็ นต จ้นไป
รน
ผผสนใจตงิ
จ้
ดตก่อขอซอเอกสารสอบราคาในราคาชบุ
ดละ 500.- บาท (หาจ้
ร จ้อยบาทถ จ้วน) ได จ้ทลส
รื่ ตา นวักงานเทศบาลตตา บลววังกะ อตา เภอสงวั ขละบบุรล จวังหววัด
กาญจนบบุรล ระหวก่างววันทลรื่ 27 มลนาคม 2558 ถซงววันทลรื่ 10 เมษายน 2558
ระหวก่ า งเวลา 08.30 น. ถซง เวลา 15.00 น. หรรอ สอบถามทางโทรศวั พ ทค์
หมายเลข (034) 595563 ในววันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ ววันทลรื่ 27 เดรอน มลนาคม พ.ศ. 2558
(นายปกรณค์ น จ้อยเกตบุ)
นายกเทศมนตรลตตาบลววังกะ

