ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวิสัยใต้
เรื่อง สอบราคาจ้าง จ้างเหมาโครงการ จานวน ๗ โครงการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบล
วิสัยใต้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
จานวน ๗ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตัดใหม่ หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ากว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบกรมการปกครอง และ
ติดตั้งป้ายแนะนาโครงการ จานวน๑ ป้าย ราคากลาง ๒๘๗,๖๐๐.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน-)
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในเกรียบ ๑ หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ากว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบกรมการปกครอง
และติดตั้งป้ายแนะนาโครงการ จานวน๑ ป้าย ราคากลาง ๒๘๗,๖๐๐.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน-)
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภักดี หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบกรมการปกครอง
ติดตัง้ และ
ป้ายแนะนาโครงการ จานวน๑ ป้าย ราคากลาง ๑๔๓,๘๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อย บาท
ถ้วน-)
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในบ้าน หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ากว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบกรมการปกครอง และ
ติดตั้งป้ายแนะนาโครงการ จานวน๑ ป้าย ราคากลาง ๒๘๗,๖๐๐.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน-)
๕. โครงการก่อสร้างบันได คสล. คลองหาน หมู่ทกว้
ี่ ๔ าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร ตามแบบที่ อบต.กาหนด
และติดตั้งป้ายแนะนาโครงการ จานวน๑ ป้าย ราคากลาง ๒๕๕,๘๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อย
บาทถ้วน-)
๖. โครงการ ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๒.๘๕ เมตร ตามแบบ
กรมทางหลวงกาหนด และ
ติดตั้งป้ายแนะนาโครงการ จานวน๑ ป้าย ราคากลาง ๑๓๘,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสน
สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๗. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ตามแบบ
อบต. กาหนด และ
ติดตั้งป้ายแนะนาโครงการ จานวน
๑ ป้าย ราคากลาง ๑๕๒,๕๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสอง
พันห้าร้อยบาทถ้วน-)
//ผู้มีสิทธิเสนอราคา......

-๒ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตาบลวิสัยใต้ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐
ของงานจ้างที่สอบราคา
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้มาพร้อมกัน ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบล วิสัยใต้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. เพื่อลงชื่อและออกเดินทางไปดู
สถานที่พร้อมกัน พร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การ
บริหารส่วนตาบลวิสัยใต้ (ผู้ไม่มาดูสถานที่ ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อ
มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทางาน จะนามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวิสัยใต้ไม่ได้)
กาหนดขายซองสอบราคา ตั้งแต่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลวิสัยใต้ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ
กาหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลวิสัยใต้ อาเภอสวี จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอสวี
กาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอสวี จังหวัดชุมพร

//ผู้สนใจติดต่อ......
-๓ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาดังนี้
- โครงการที่ ๑ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)
- โครงการที่ ๒ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)
- โครงการที่ ๓ ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
- โครงการที่ ๔ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)
- โครงการที่ ๕ ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)
- โครงการที่ ๖ ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
- โครงการที่ ๗ ราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
ได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบล วิสัยใต้ ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖ ในวันและเวลาราชการ และ
ดู
รายละเอียดไดที่ www.wisaitai.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวิสัยใต้

