
           

          

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

เรื่อง  จ้างเหมาก่อสร้าง  จ านวน  5  โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 

*************************** 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะ
จ้างเหมาก่อสร้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ปริมาณงานกว้าง  
2.50  เมตร  ยาว  29  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  72.50  ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.30  เมตร  หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า  3.48  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวังพร้าว  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  39,000. -บาท(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางก าหนดไว้   
39,000.-บาท(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18/1 บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ปริมาณงานกว้าง  
2.50  เมตร  ยาว  48  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  120  ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.30  เมตร  หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า  5.76  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าวังพร้าว  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  65,900.-บาท(หกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางก าหนดไว้   
66,900.-บาท (หกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  21  บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่  7  ปริมาณงานกว้าง  
3  เมตร  ยาว  107  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  321  ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  0.30 
เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 12.84 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวั ง
พร้าว จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  167,500.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางก าหนดไว้  
170,700.-บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

4.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณสุสานบ้านสันควงค า หมู่ที่ 6 ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 3.40 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  60  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  143,700. -บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคา
กลางก าหนดไว้   125,800.-บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

5.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งราวกันตก บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ที่  5  ปริมาณงาน
อาคารขนาดกว้าง  7  เมตร  ยาว  13  เมตร  สูง  3.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  91  ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ   390,500.-บาท
(สามแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางก าหนดไว้   390,450.-บาท(สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   

 
 



  

  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างงานดงกล่าว (ซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกัน 
และสัญญาเดียวกัน ในวงเงินร้อยละ 50 ของราคากลาง) โครงการที่ 3, 4, และ 5 
  2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่มกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ณ วันประกาศประชาสัมพันธ์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศตกลงจ้างครั้งนี้ 
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e –GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ 
   
  ก าหนดการรับเอกสารงานจ้าง ตั้งแต่วันที่ 21  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  28  พฤษภาคม  2563  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา  16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้ าว และยื่นเอกสาร
เสนอราคา  ในวันที่  21  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  28  พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  
ณ  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารตกลงจ้าง ได้ท่ี งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ใน
วันที่  21  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  28 พฤษภาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็ปไซต์ www.tawangprow.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5302-5200 ต่อ 14 ในวันและเวลา
ราชการ 
     
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                              
 
                                (นายธนวัฒน์   สิงห์กันฑ์) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

http://www.tawangp/

