
           

          
  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
เรื่อง  จ้างเหมาก่อสร้าง  จ านวน  9  โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

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

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะ
จ้างเหมาก่อสร้าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 

1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ซอย 17 
(สะพานท่ามะโอ–บ้านร้องขุด) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 341 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
1,364  ตารางเมตร แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  412,600.-บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นสอง
พันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 449,400.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

2.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ซอย 3, ซอย4, 
ซอย  7  ปริมาณกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  313  เมตร  หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,252 
ตารางเมตร  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  378,750.-บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคากลาง  ราคากลางก าหนดไว้  412,500.-บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.10 เมตร 
ลึก 1.20 เมตร ยาว 12 เมตร สายทางถนน ชม. 3188  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบประมาณ  
78,950.-บาท(เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ราคากลาง  76,000.-บาท(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

4.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านท่าวังพร้าว  หมู่ที่ 5 ซอย 3  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว  242  เมตร หนา  0.05  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  968  ตารางเมตร แผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบประมาณ  292,800.-บาท(สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง  
318,900.-บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันควงค า หมู่ที่  6  ซอย 4 เลียบแม่น้ าปิง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  215 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า  860 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 25.80 ลูกบาศก์เมตร แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  
งบประมาณ  458,700.-บาท(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง  462,100.-บาท(สี่แสนหกหมื่น
สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

6.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย์) บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ถนนสบวาง  
เชื่อมบ้านเตาไห กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  447,700.-บาท(สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ราคากลาง 487,600.-บาท(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ซอย 22 สวนนายประภัทร 
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 147.50 ตารางเมตร ไหล่ทาง
กว้างข้างละ  0.30  เมตร  หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 7.08 ลูกบาศก์เมตร แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและ
ถนน งบประมาณ  80,800.-บาท(แปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 87,000.-บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ซอย 23 ขนาดกว้าง 3  เมตร 

ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า  8.40  ลูกบาศก์เมตร แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบประมาณ  
113,800.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 113,800.-บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) 

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ซอย 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 7.20 ลูกบาศก์เมตร แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบประมาณ  
97,800.-บาท(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 97,600.-บาท(เก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 

  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 30 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่  6  สิงหาคม 2563  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา  16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว และยื่นเอกสาร
เสนอราคา  ในวันที่  30 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 6  สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.  
ณ  งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารตกลงจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว ใน
วันที่  30 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่  6  สิงหาคม 2563  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  30  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

                                              
 
                                (นายธนวัฒน์   สิงห์กันฑ์) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 


