
 
 

 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้  (ครั้งที่ ๒) 

เรื่อง    สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมและปรับปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านแพรกแห้ง  หมู่ที่  ๗      
และโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพริก  หมู่ที่  ๖  ตําบลวิสัยใต้   อําเภอสวี    จังหวดัชุมพร 

      *********************** 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จํานวน ๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการต่อเตมิและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกแห้ง  หมู่ที ่ ๗  ต่อเติมอาคาร ขนาดกว้าง  ๓  เมตร          

ยาว  ๔  เมตร  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กําหนด ราคากลาง  ๑๙๙,๒๐๐-  บาท 
๒. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดพริก  หมูท่ี่  ๖  โดยปรบัปรุงอาคาร  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร             

ยาว  ๑๕  เมตร  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กําหนด ราคากลาง ๑๕๖,๕๐๐-  บาท  

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ     รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
๓. มีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของงานจ้างที่สอบราคาจ้าง   

กําหนดดสูถานที่ก่อสรา้ง  ในวันที่  ๑๗  มนีาคม  ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. -  ๑๑.๐๐  น. ณ  สถานที่
ก่อสร้าง   และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๑๗ มนีาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๑.๐๐  น   เป็นต้นไป  ณ ที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้   หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามกําหนดจะถือว่าผู้
เสนอราคาไดไ้ปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จะนําไปเป็นข้อกล่าวอ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น 

 กําหนดขายและยืน่ซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๓๐  มีนาคม    ๒๕๕๔    ณ.ที่ทาํการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้   อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร 

กําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที ่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น.   เป็นต้นไป  ณ.  ศูนย์ขอ้มูล
จัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล  อําเภอสวี    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.- บาท และ ๗๐๐.- บาท  ได้  ณ  ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลวิสัยใต้   ระหว่างวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๔  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
หมายเลข  ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖ ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ   ณ    วันที ่  ๑๖   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)        
           (นายชวลติ  อาจหาญ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้  



 
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้  

เรื่อง    สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้นบ้านวิสัย  หมู่ที่ ๒ 
และโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านเกาะหมวดเสน   หมู่ที่  ๔  ตําบลวิสัยใต้   อําเภอสวี    จังหวัดชุมพร 

      *********************** 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จํานวน ๒ โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 
๑. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวสัิย  (ซอยเพชรน้อย) หมูท่ี่ ๒ โดยวางท่อ PVC  ขนาด 2  นิว้                

ระยะทาง  2,400  เมตร   ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กําหนด ราคากลาง  ๒๐๐,๐๐๐-  บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
๒. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เกาะหมวดเสน บ้านควน หมู่ที่ ๔   โดยวางท่อ PVC  ขนาด 2  นิว้                

ระยะทาง  400  เมตร  วางทอ่ PVC  ขนาด ๑.๕  นิ้ว  ระยะทาง  ๑,๖๐๐  เมตร   ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กําหนด 
ราคากลาง  ๑๓๐,๐๐๐-  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถว้น) 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๑.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ     รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

ในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
๓. มีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของงานจ้างที่สอบราคาจ้าง   

กําหนดดสูถานที่ก่อสรา้ง  ในวันที่  ๑๗  มนีาคม  ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น. -  ๑๑.๐๐  น. ณ  สถานที่
ก่อสร้าง   และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๑๗ มนีาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๑๑.๐๐  น   เป็นต้นไป  ณ ที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้   หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามกําหนดจะถือว่าผู้
เสนอราคาไดไ้ปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จะนําไปเป็นข้อกล่าวอ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น 

 กําหนดขายและยืน่ซองสอบราคา ต้ังแต่วันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๓๐  มีนาคม    ๒๕๕๔    ณ.ที่ทาํการ
องค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้   อําเภอสวี   จังหวัดชุมพร 

กําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที ่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น.   เป็นต้นไป  ณ.  ศูนย์ขอ้มูล
จัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล  อําเภอสวี    

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐.- บาท และ ๗๐๐.- บาท  ได้  ณ  ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลวิสัยใต้   ระหว่างวันที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๔   ถึงวันที่  ๓๐  มนีาคม  ๒๕๕๔  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 
หมายเลข  ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖ ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ   ณ    วันที ่  ๑๖   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)        
           (นายชวลติ  อาจหาญ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวิสัยใต้  
    
 


