ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง
เรื่อง สอบราคาโครงการจางเหมากอสราง ถนน คสล. จํานวน 3 โครงการ
__________________________________
ดวยองคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร มีความประสงค
จะประกาศสอบราคาโครงการจางเหมากอสราง ถนน คสล. จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ตําบลเวียงทอง อําเภอ
สูงเมน จังหวัดแพร จากบานนายเศียร เวียงนาค ถึงสายแยกบานนายธนพล คําหาง
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอ ยกวา
262.50 ตารางเมตร ตามแบบที่อ งคก ารบริ ห ารสว นตํ าบลเวี ยงทองกํา หนด
ราคากลางจํานวน 126,100.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งรอยบาทถวน-)
2. โครงการจ า งเหมาก อ สร างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก หมู ที่ 4 ตํ าบลเวีย งทอง
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จากบานนางอนงค สุทธิพันธ ถึ งลานกีฬาหมูบาน
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
640 ตารางเมตร ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเวียงทองกําหนด ราคากลาง
จํานวน 299,400.- บาท (-สองแสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน-)
3. โครงการจ า งเหมาก อ สร างถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก หมู ที่ 5 ตํ าบลเวีย งทอง
อํา เภอสู ง เม น จั ง หวั ด แพร จากบ า นนายบั ณ ฑิต ทองขาว ไปทางลํ า น้ํ า ยม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไมนอ ยกวา
200 ตารางเมตร ตามแบบที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเวี ย งทองกํ า หนด
ราคากลางจํานวน 95,500.- บาท (-เกาหมื่นหาพันหารอยบาทถวน-)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อ เปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน และในสัญญาเดียวกัน ดังตอไปนี้
โครงการที่ 1 ในวงเงินไมนอยกวา
57,720.- บาท
โครงการที่ 2 ในวงเงินไมนอยกวา 140,560.- บาท
โครงการที่ 3 ในวงเงินไมนอยกวา
44,000.- บาท

4. ตองเปนผูที่ผานการขึ้นทะเบียนผูคากับภาครัฐ
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหวางเวลา
09.00 น. ถึง 12.00 น. และกําหนดรับฟง คําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในเวลา 13.00 น. ในวัน
เดียวกัน ณ องคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง
/กําหนดยื่นซอง….
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 22
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
เวียงทอง ในวันและเวลาราชการ หรือกรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนา
ถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา องคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง จะถือวันและเวลา
ที่องคการบริหารราชการสวนตําบลเวียงทองลงรับจากไปรษณีย เปนเวลารับซอง
กําหนดเปดซอง สอบราคา ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนยรวม
ข าวสารการจั ด ซื้ อ /จั ด จ า ง ขององค อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น (ที่ ว า การอํ าเภอสู ง เม น ชั้ น 1)
เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอซื้อเอกสาร ไดที่องคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง ระหวาง วันที่ 8
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
โครงการที่ 1 ชุดละ 400.- บาท
โครงการที่ 2 ชุดละ 500.- บาท
โครงการที่ 3 ชุดละ 300.- บาท
หรื อสอบถามทางโทรศั พท หมายเลข 0-5462-6983 ต อ 15 หรื อ ดู ร ายละเอี ย ดได ท าง
www.gprocurement.go.th , www.wiangtong.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นายสนั่น จินดามณี)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงทอง

