
 

 
   

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้
 

เร่ือง  สอบราคาจ้าง  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ครั้งที่ ๒) 
 

 
 

 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  ตามแบบท่ี สถ.ศพด.๑  
และติดตั้งป้ายแนะน าโครงการ   จ านวน  ๑  ป้าย  ราคากลาง  ๑,๘๙๘,๐๐๐.-บาท  (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่น  
แปดพันบาทถ้วน-)  เงินงบประมาณ ๑,๕๒๔,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
                     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
           ๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ   ๕๐    
ของงานจ้างที่สอบราคา 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  โดยให้มาพร้อมกัน  ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  เพ่ือลงชื่อและออกเดินทางไปดู
สถานที่พร้อมกัน พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  (ผู้ไม่มาดูสถานที่ ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อ
มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ไม่ได)้ 

 
 

/ก าหนด... 
 
 
 
 



-๒- 
 

  ก าหนดขายซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน   
๒๕๕๗  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน   
๒๕๕๗  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ 

วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้น
ไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๘๐๐ .-บาท ได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้  ระหว่างวันที่   ๔ พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖  ในวันและเวลาราชการ  และดูรายละเอียดไดท่ี www.wisaitai.go.th  
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

               (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้
 

เร่ือง  สอบราคาจ้าง  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งอนุรักษ์ 
 หมู่ที่ ๑๐ (ครั้งที่ ๒) 

 
 
 

 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านแก่งอนุรักษ์   หมู่ที่ ๑๐   ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  และติดตั้งป้าย
แนะน าโครงการ   จ านวน  ๑  ป้าย  ราคากลาง  ๑๘๑,๐๐๐.-บาท  (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  วงเงิน
งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐.-บาท  (-หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว 
                     ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
           ๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ   ๕๐    
ของงานจ้างที่สอบราคา 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  โดยให้มาพร้อมกัน  ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  เพ่ือลงชื่อและออกเดินทางไปดู
สถานที่พร้อมกัน พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  (ผู้ไม่มาดูสถานที่ ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อ
มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ไม่ได)้ 

 
 

/ก าหนด... 
 
 



 
 

-๒- 
 

  ก าหนดขายซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน   
๒๕๕๗  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน   
๒๕๕๗  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ในวันและเวลาราชการ 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการ
ซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอสวี  

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้น
ไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐ .-บาท ได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้  ระหว่างวันที่   ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน   ๒๕๕๗  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖  ในวันและเวลาราชการ  และดูรายละเอียดไดท่ี www.wisaitai.go.th  
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  ๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

               (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวิสัยใต้-บ้านวัดนอก หมู่ที่ ๘  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) 

----------------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
เหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวิสัยใต้-บ้านวัดนอก หมู่ที่ ๘ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๔,๓๖๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ สาย ตามแบบกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๒ ป้าย  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   ๒,๒๔๐,๐๐๐ .-บาท  (-สองล้านสอง
แสนสี่หม่ืน     บาทถ้วน-) วงเงินงบประมาณ ๒,๒๐๘,๐๐๐.-บาท (-สองล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืนและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๗ 
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม     
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๑,๑๒๐,๐๐๐  บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้เชื่อถือ 
      ๖. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ๗. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้าง  
  ๘. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท รับจ่ายเป็นเงินสดได้ 



 

-๒- 
 
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐  ถึง 
๑๑.๐๐   น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี จังหวัด ชุมพร ผู้ควบคุมงานจะน าไปดู
สถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล ฯจะ
ถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว และจะมาโต้แย้งในขณะท าการก่อสร้าง
ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และถ้าผู้ ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอ านาจ
ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย 
และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน (ถ้ามี) 

      ก าหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗    ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสวี  (ชั้น ๒)  และประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐   น. 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ   ๒,๒๐๐.-บาท ได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  
(กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ระหว่างวันท่ี    ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗    ถึงวันท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   หรือ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖   ในวันและเวลาราชการ  และประชาสัมพันธ์ทาง   
www.gprocurement.go.th และ www.wisaitai.com 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 
 
 

                                                                (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้                                   
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 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเอเชีย-หาดพริก (ตอนที่ ๒) 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) 

----------------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
เหมาซ่อมแซมถนนสายเอเชีย-หาดพริก (ตอนที่ ๒) มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๖๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ สาย 
ตามแบบกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๒ ป้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง
ในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   ๑,๑๐๐,๐๐๐ .-บาท  (-หนึ่งล้านหนึ่งแสน บาทถ้วน- ) วงเงินงบประมาณ 
๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท         (-หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืนและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๗ 
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม     
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๕๕๐,๐๐๐  บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้เชื่อถือ 
      ๖. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ๗. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้าง  
  ๘. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท รับจ่ายเป็นเงินสดได้ 



 

-๒- 
 
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗   ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐  ถึง 
๑๑.๐๐   น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี จังหวัด ชุมพร ผู้ควบคุมงานจะน าไปดู
สถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล ฯจะ
ถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว และจะมาโต้แย้งในขณะท าการก่อสร้าง
ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และถ้าผู้ ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอ านาจ
ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย 
และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน (ถ้ามี) 

      ก าหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗    ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสวี  (ชั้น ๒)  และประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐   น. 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ   ๑,๑๐๐.-บาท ได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  
(กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ระหว่างวันท่ี    ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗    ถึงวันท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   หรือ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖   ในวันและเวลาราชการ  และประชาสัมพันธ์ทาง   
www.gprocurement.go.th และ www.wisaitai.com 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 
 
 

                                                                (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้         
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 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

เรื่อง  ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเอเชีย-หาดพริก หมู่ที่ ๒, ๑๐, ๕ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) 

----------------------------------------------- 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
เหมาซ่อมแซมถนนสายเอเชีย-หาดพริก หมู่ที่ ๒, ๑๐, ๕ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ 
สาย ตามแบบกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน ๒ ป้าย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ราคา
กลางในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงิน   ๑,๑๐๐,๐๐๐ .-บาท   (-หนึ่งล้านหนึ่งแสน บาทถ้วน- ) วงเงิน
งบประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท         (-หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน-) 

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
     ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
     ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคาราย
อ่ืนและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๗ 
  ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม     
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น 
  ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า   ๕๕๐,๐๐๐  บาท (-ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้เชื่อถือ 
      ๖. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
        ๗. ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัด
จ้าง  
  ๘. ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมูลค่าไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐.-บาท รับจ่ายเป็นเงินสดได้ 



 

-๒- 
 
     ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   ๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗   ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐  ถึง 
๑๑.๐๐   น. ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  อ าเภอสวี จังหวัด ชุมพร ผู้ควบคุมงานจะน าไปดู
สถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ในวันเวลาดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล ฯจะ
ถือว่าท่านได้รับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างดังกล่าวดีแล้ว และจะมาโต้แย้งในขณะท าการก่อสร้าง
ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และถ้าผู้ ประสงค์จะเสนอราคา  ไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองจะมอบอ านาจ
ถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  และตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย 
และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน (ถ้ามี) 

      ก าหนดยื่นเอกสารประมูล  ในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗    ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอสวี  (ชั้น ๒)  และประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๔.๐๐   น. 
 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ   ๑,๑๐๐.-บาท ได้ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  
(กองคลัง/งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ระหว่างวันท่ี    ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗    ถึงวันท่ี  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   หรือ

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข โทร. ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖   ในวันและเวลาราชการ  และประชาสัมพันธ์ทาง   
www.gprocurement.go.th และ www.wisaitai.com 

            ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๔  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 
 
 

                                                                (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้                                   
                

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

