
 

  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ หมู่ที่ ๒  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

----------------------------------------------- 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะประมูลจ้าง เหมา
ก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ หมู่ที่ ๒ ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จ านวน ๑ หลัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน ๒ ป้าย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   ๒,๔๖๓,๔๖๐ .-บาท            
(-สองล้านสี่แสนหกหม่ืนสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน-)  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ 
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม     
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑,๒๓๑,๗๓๐  บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้เชื่อถือ 
      ๖. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ๗. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  
  ๘. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐.-บาท รับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

/ก าหนดดูสถานท่ี..... 



 
 

 

-๒- 
 
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐  น. 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ผู้ควบคุมงานจะน าไปดูสถานที่และลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน   ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล ฯจะถือว่าท่านได้รับทราบ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว และจะมาโต้แย้งในขณะท าการก่อสร้างใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และถ้าผู้
ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอ านาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดู
สถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในวันเดียวกัน (ถ้ามี) 

      ก าหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสวี  (ชั้น ๒)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐   น. 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ   ๑,๗๐๐.-บาท ได้ท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้ (กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ระหว่างวันที่    ๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘    ถึงวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐๗๗-๕๑๐๘๕๘   ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ทาง  
www.gprocurement.go.th และ www.wisaitai.com 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 
 
 

                                                                (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้                                   
 
 
                   
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 

  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมนาว-โรงเรียนค่ายลูกเสือ หมู่ที่ ๔  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

----------------------------------------------- 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะประมูลจ้าง เหมา
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแหลมนาว-โรงเรียนค่ายลูกเสือ หมู่ที่ ๔   ต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี    
จังหวัดชุมพร  จ านวน ๑ สาย รายละเอียดตามแบบกรมทางหลวงชนบท  ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๒ ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางในการประมูลจ้าง
ครั้งนี้เป็นเงิน  ๒,๓๐๑,๐๐๐.-บาท  (-สองล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ 
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม     
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑,๑๕๐,๕๐๐  บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้เชื่อถือ 
      ๖. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ๗. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  
  ๘. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐.-บาท รับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

/ก าหนดดูสถานท่ี..... 



 
 

 

-๒- 
 
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐  น. 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ผู้ควบคุมงานจะน าไปดูสถานที่และลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน   ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล ฯจะถือว่าท่านได้รับทราบ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว และจะมาโต้แย้งในขณะท าการก่อสร้างใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และถ้าผู้
ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอ านาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดู
สถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในวันเดียวกัน (ถ้ามี) 

      ก าหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสวี  (ชั้น ๒)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐   น. 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ   ๑,๗๐๐.-บาท ได้ท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้ (กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ระหว่างวันที่    ๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘    ถึงวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐๗๗-๕๑๐๘๕๘   ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ทาง  
www.gprocurement.go.th และ www.wisaitai.com 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 
 
 

                                                                (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้                                   
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 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดพริก-เขาหลัก หมู่ที่ ๖ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

----------------------------------------------- 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะประมูลจ้าง เหมา
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดพริก-เขาหลัก หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต. 
ก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๒ ป้าย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้   
เป็นเงิน  ๑,๑๑๖,๐๐๐.-บาท  (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ 
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม     
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๕๕๘,๐๐๐  บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้เชื่อถือ 
      ๖. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ๗. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซค์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  
  ๘. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐.-บาท รับจ่ายเป็นเงินสดได้ 
 

/ก าหนดดูสถานท่ี..... 



 
 

 

-๒- 
 
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐  น. 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ผู้ควบคุมงานจะน าไปดูสถานที่และลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน   ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล ฯจะถือว่าท่านได้รับทราบ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว และจะมาโต้แย้งในขณะท าการก่อสร้างใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และถ้าผู้
ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอ านาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดู
สถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมในวันเดียวกัน (ถ้ามี) 

      ก าหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘    ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสวี  (ชั้น ๒)  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๕.๐๐   น. 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ   ๑,๐๐๐.-บาท ได้ท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบล
วิสัยใต้ (กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ระหว่างวันที่    ๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘    ถึงวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐๗๗-๕๑๐๘๕๘   ในวันและเวลาราชการ และประชาสัมพันธ์ทาง  
www.gprocurement.go.th และ www.wisaitai.com 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๘   
 
 
 

                                                                (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้                                   
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