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-ส าเนา- 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้

 

เร่ือง สอบราคาจ้าง   จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ,ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๑๐  ต าบลวิสัยใต ้

 
 
 

 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง, ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก  หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๑๐  ต าบลวิสัยใต ้ โดยพิจารณาราคารวม  
ดังนี ้    
 หมู่ที่ ๑ 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยในแหลม หมู่ที่ ๑   ถนนกว้าง  ๖  เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร  ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๕๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม  จ านวน  ๒,๘๐๐ ตร.ม. ราคากลาง  
๔๘,๕๐๐.-บาท  
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยสวนป่าชุมชน  หมู่ที่ ๑  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๘๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๒,๔๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๖๔,๒๐๐.-บาท 
 หมู่ที่ ๒ 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยห้วยลึก ๑  หมู่ที่ ๒  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๕๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๒๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๒,๐๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๒๕,๐๐๐.-บาท 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยห้วยลึก ๒  หมู่ที่ ๒  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๔๐๐ เมตร  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๑,๖๐๐ ตร.ม. ราคากลาง ๑๐,๒๐๐.-บาท 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยเขาธรรมเจดีย์  หมู่ที่ ๒  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๑,๗๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๒๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๖,๘๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๕๕,๘๐๐.-บาท 

หมู่ที่ ๓ 
- โครงการซ่อมแซมถนนซอย ๘,๓  หมู่ที่ ๓  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง ๕๐๐ 

เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๔๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๒,๐๐๐ ตร.ม. ราคากลาง ๓๗,๒๐๐.-
บาท 

- โครงการซ่อมแซมถนนซอยยายซุ่น  หมู่ที่ ๓  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง ๓๐๐ 
เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๖๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๑,๒๐๐ ตร.ม. ราคากลาง ๔๔,๓๐๐.-
บาท 
 



-๒- 
 

 หมู่ที่ ๔ 
- โครงการซ่อมแซมถนนสายบนควน  หมู่ที่ ๔  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 

๑,๒๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๖๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๔,๘๐๐ ตร.ม.  ราคากลาง  
๖๗,๔๐๐.-บาท 

- โครงการซ่อมแซมถนนสายนาใน-ห้วยผาก  หมู่ที่ ๔  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  
ระยะทาง  ๓๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๔๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๑,๒๐๐ ตร.ม.  
ราคากลาง  ๓๒,๑๐๐.-บาท 

- โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองหลวง-หนองจาก-เกาะหมวดเสน  หมู่ที่ ๔  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิว
จราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๖๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม  
๗,๒๐๐ ตร.ม.  ราคากลาง  ๘๒,๘๐๐.-บาท 

หมู่ที่ ๕ 
- โครงการซ่อมแซมถนนซอยในเกรียบ ๑,๒  หมู่ที่ ๕  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 

๒,๘๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๔๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. ราคากลาง  
๙๖,๓๐๐.-บาท 

หมู่ที่ ๘ 
- โครงการซ่อมแซมถนนซอยสวนสมุนไพร  หมู่ที่ ๘  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 

๓๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๕๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๑,๒๐๐ ตร.ม. ราคากลาง  
๔๖,๖๐๐.-บาท 

- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวิสัยใต้-บ้านวัดนอก  หมู่ที่ ๘  (แบบ DEEP PACTCHG) พ้ืนที่  
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. ราคากลาง  ๙๐,๐๐๐.-บาท 

หมู่ที่ ๑๐ 
- โครงการซ่อมแซมถนนซอยแก่งอนุรักษ์ ๔  หมู่ที่ ๑๐  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  

ระยะทาง ๙๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๑๒๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๓,๖๐๐ ตร.ม. 
ราคากลาง  ๙๖,๔๐๐.-บาท 

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๙๖,๘๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนเก้าหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาดังกล่าว  
                    ๒ . ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  ๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



-๓- 
 
  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
           ๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ   ๕๐    
ของงานจ้างที่สอบราคา 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่    ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖   โดยให้มาพร้อมกัน  ณ   องค์การ
บริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  เพ่ือลงชื่อและออกเดินทางไปดู
สถานที่พร้อมกัน พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  ๐๙.๐๐ น.                   ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  (ผู้ไม่มาดูสถานที่ ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดี
แล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้
ไม่ได้) 
  ก าหนดขายซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ในวันและเวลาราชการ  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแตว่ันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ในวันและเวลาราชการ 

วันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี (ชั้น ๒ ) 

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น. เป็นต้นไป  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี  (ชั้น ๒) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๗๐๐ .-บาท ได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้  ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม   ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖  ในวันและเวลาราชการ  และดูรายละเอียดไดท่ี www.wisaitai.go.th  
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖      
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

             (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

 
 



 
 

-ส าเนา- 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต ้

 

เร่ือง สอบราคาจ้าง   จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๖, ๗, ๙  ต าบลวิสัยใต ้

 
 
 

 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง และถนนหินคลุก  หมู่ที่ ๖, ๗, ๙  ต าบลวิสัยใต้  โดยพิจารณาราคารวม  ดังนี้     
 หมู่ที่ ๖ 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๖   ถนนกว้าง  ๖  เมตร ผิวจราจร ๔ เมตร  ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร  เกรดปรับแต่งถนนเดิม  จ านวน  ๔,๐๐๐ ตร.ม. ราคากลาง  ๒๕,๖๐๐.-บาท  
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยร่วมใจ  หมู่ที่ ๖  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร  ปริมาณหินคลุก  ๕๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๔,๐๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๕๖,๒๐๐.-บาท 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยเสรี  หมู่ที่ ๖ ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง ๗๐๐ 
เมตร  เกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๒,๘๐๐ ตร.ม. ราคากลาง  ๑๗,๙๐๐.-บาท 
 หมู่ที่ ๗ 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยยอดมงคล  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๘๐๐ เมตร  ปริมาณลูกรัง  ๕๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๓,๒๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๒๗,๓๐๐.-บาท 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยหัวหิน  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๒,๕๐๐ เมตร  ปริมาณลูกรัง  ๑๕๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๘๔,๕๐๐.-บาท 
 - โครงการซ่อมแซมถนนซอยในเมือง  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๒,๕๐๐ เมตร  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ราคากลาง  ๖๔,๒๐๐.-บาท 

- โครงการซ่อมแซมถนนซอยศรีมงคล  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๑,๐๐๐ เมตร  ปริมาณลูกรัง  ๑๐๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๔,๐๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๓๙,๒๐๐.-บาท 

- โครงการซ่อมแซมถนนซอยแหลมญวน  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 
๖๐๐ เมตร  ปริมาณลูกรัง  ๖๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๒,๔๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๒๓,๕๐๐.-บาท 

 
 



-๒- 
- โครงการซ่อมแซมถนนซอยร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร  เกรดปรับแต่งถนนเดิม  ๔,๐๐๐ ตร.ม.  ราคากลาง  ๒๕,๖๐๐.-บาท 
- โครงการซ่อมแซมถนนซอยร่วมใจสามัคคี  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 

๑,๐๐๐ เมตร  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๔,๐๐๐ ตร.ม. ราคากลาง ๒๕,๖๐๐.-บาท 
- โครงการซ่อมแซมถนนซอยธรรมเจริญ  หมู่ที่ ๗  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 

๑,๗๐๐ เมตร  ปริมาณลูกรัง คอสะพาน  ๑๐๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๖,๘๐๐ ตร.ม. 
ราคากลาง  ๕๗,๒๐๐.-บาท 

หมู่ที่ ๙ 
- โครงการซ่อมแซมถนนซอยร่วมมิตร  หมู่ที่ ๙  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง 

๑,๖๐๐ เมตร  ปริมาณลูกรัง  ๑๕๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๒,๔๐๐ ตร.ม. ราคากลาง 
๓๕,๗๐๐.-บาท 

- โครงการซ่อมแซมถนนซอยภักดี  หมู่ที่ ๙  ถนนกว้าง  ๖  เมตร  ผิวจราจร  ๔  เมตร  ระยะทาง ๑,๖๐๐ 
เมตร  ปริมาณลูกรัง  ๒๐๐ ลบ.ม.  พร้อมเกรดบดอัด  เกรดปรับแต่งถนนเดิม ๖,๔๐๐ ตร.ม. ราคากลาง ๖๘,๒๐๐.-
บาท 

ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๕๐,๗๐๐.-บาท (-ห้าแสนห้าหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
  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    ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖   โดยให้มาพร้อมกัน  ณ   องค์การ
บริหารส่วนต าบล วิสัยใต้  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๑.๐๐  น.  เพ่ือลงชื่อและออกเดินทางไปดู
สถานที่พร้อมกัน พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา  ๐๙.๐๐ น.                   ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้  (ผู้ไม่มาดูสถานที่ ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดี
แล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาท างาน จะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบล วิสัยใต้
ไม่ได้) 



-๓- 
 

  ก าหนดขายซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ในวันและเวลาราชการ  

ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแตว่ันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ในวันและเวลาราชการ 

วันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๐๘ .๓๐ – ๑๖.๓๐ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสา รการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี (ชั้น ๒ ) 

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่   ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐  น. เป็นต้นไป  
ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอสวี  (ชั้น ๒) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๗๐๐ .-บาท ได้ท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลวิสัยใต้  ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม   ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๗๗-๕๕๖๑๔๖  ในวันและเวลาราชการ  และดูรายละเอียดไดท่ี www.wisaitai.go.th  
 

   ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖      
 
 
 

(ลงชื่อ) 
 

             (นายชวลิต  อาจหาญ) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ 

 


