
           

          
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
เรื่อง  จ้างเหมาก่อสร้าง  จ านวน  8  โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
*************************** 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะ
จ้างเหมาก่อสร้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  8  โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 ซอย 7 ขนาดกว้าง 
0.30  เมตร  ยาว  90.00  เมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด ศก.  0.40  เมตร ยาว
รวม   40.00   เมตร  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  295,300.-บาท(สองแสนเก้าหมื่น
ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 268,400.-บาท(สองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่  5  ซอย  8  กว้าง  3.50 เมตร 
ยาว  20.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  70.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ  
0.30  เมตร  หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า  2.40  ลูกบาศก์เมตร แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 
งบประมาณ   39,400.-บาท(สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง  38,700.-บาท(สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่  5  ซอย  6/1  กว้าง  3.00  
เมตร  ยาว  50.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  150.00  ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ  0.30  เมตร  หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า  6.00  ลูกบาศก์เมตร แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 
งบประมาณ  82,900.-บาท(แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง 83,500.-บาท(แปดหมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

4.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่  5  
ถนนหนองง-ูบ้านสันควงค า  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า  1,200.00  ตารางเมตร แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  483,500.-บาท(สี่
แสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 485,100.-บาท(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันควงค า หมู่ที่ 6 ซอย  4  เลียบแม่น้ าปิง  กว้าง  
4.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  800.00  ตารางเมตร  ไหล่
ทางกว้างข้างละ  0.30  เมตร  หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า  24.00  ลูกบาศก์เมตร แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  458,100.-บาท(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง 441,300.-บาท
(สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 

6.โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์)บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่  7  
ซอย  3  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  310.00 เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  
1,240.00  ตารางเมตร แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  498,500.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  499,500.-บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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7.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่  7  ถนน
สบวางเชื่อมบ้านเตาไห จ านวน  2  ช่วง  ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  170.00  เมตรหนา  0.05  เมตร  
ช่วงที่  2  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  37.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  
809.50  ตารางเมตร แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  325,500.-บาท(สามแสนสองหมื่น
ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  326,200.-บาท(สามแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่  7  ซอย  11/1  ขนาดกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  34.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  102.00  ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างข้างละ  0.30  เมตร  หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า  4.08  ลูกบาศก์เมตร แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
และถนน งบประมาณ  58,900.-บท(ห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง 58,900.-บาท(ห้าหมื่นแปดพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน)   

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างงานดงกล่าว (ซึ่งมีผลงานจ้างประเภทเดียวกัน 
และสัญญาเดียวกัน ในวงเงินร้อยละ 30 ของราคากลาง) 
  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   4  มิถุนายน 2564 ถึงวันที่  16  มิถุนายน 2564  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง  เวลา  16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว และยื่น
เอกสารเสนอราคา ในวันที่ 4  มิถุนายน 2564 ถึงวันที่  16  มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 
16.30 น.  ณ  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารตกลงจ้าง  ได้ที่ งานพัสดุ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
ในวันที่  4  มิถุนายน 2564 ถึงวันที่  16  มิถุนายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็ปไซต์ www.tawangphrao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-5302-5200 ต่อ 14 ในวันและ
เวลาราชการ 
     
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 

                                              
 
                                (นายธนวัฒน์   สิงห์กันฑ์) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

http://www.tawangp/

