
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 

เรื่อง   กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูลการจ�างโครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเทียนขาวพร�อมอุทิศ หมู ท่ี 4  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

……………………………………………………….. 
  ตามท่ี เทศบาลตําบลนาสาร ได�ประกาศเชิญชวนผู�ค�าเข�าร วมประมูลจ�างโครงการก อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเทียนขาวพร�อมอุทิศ หมู ท่ี 4  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1  และได�คัดเลือกผู�ค�าท่ีผ านคุณสมบัติหรือผ านข�อเสนอด�านเทคนิคในงานจ�างดังกล าวไป
แล�วนั้น 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1  ขอประกาศให�ทราบถึงกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 
  ๑. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดประมูลในวันท่ี  4  กันยายน  ๒๕๕6  ระหว างเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ  - (ผ�าค�าสามารถท่ีจะเสนอราคาท่ีใดก็ได� ยกเว�นสํานักงานของเทศบาลตําบลนาสาร) 
  ๒.  วิธีการประมูลใช�ประมูลแบบ  ป?ดราคา  (Sesled Bid Auction) 
    3.  ราคาเริ่มต�นของการประมูล  821,000.- บาท (-แปดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ�วน-)    
  4.  วงเงินในการจัดหา 816,000.- บาท  (-แปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ�วน-) 
  5.  ราคาท่ีเสนอจะต�องตํ่ากว าราคาเริ่มต�นในการประมูล ต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า ไม น�อยกว า  
ครั้งละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ�วน-) จากราคาเริ่มต�นในการประมูลและในครั้งถัดๆ ไป        
  6.  ระยะเวลาการประมูล  ๓๐ นาที  ไม มีต อเวลา ก อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที  
ระบบจะไม แสดงสถานะของผู�ค�า (ซ อนสัญลักษณ1ค�อน) 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 

(ลงชื่อ)   อธิคม  อนันตธนวิทย1 ประธานกรรมการ 
                   (นายอธิคม   อนันตธนวิทย1) 
    

(ลงชื่อ)    กัญจารีย1  ไชยชาญ กรรมการ 
                      (นางสาวกัญจารีย1   ไชยชาญ) 
             

(ลงชื่อ)    ธันยพัฒน1  ทองสุข กรรมการ 
                    (นางสาวธันยพัฒน1   ทองสุข) 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 

เรื่อง   กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูลการจ�างโครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายชลประทานนาท า-วัดมะม วงตลอด หมู ท่ี 7  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

……………………………………………………….. 
  ตามท่ี เทศบาลตําบลนาสาร ได�ประกาศเชิญชวนผู�ค�าเข�าร วมประมูลจ�างโครงการก อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานนาท า-วัดมะม วงตลอด หมู ท่ี 7  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1  และได�คัดเลือกผู�ค�าท่ีผ านคุณสมบัติหรือผ านข�อเสนอด�านเทคนิคใน
งานจ�างดังกล าวไปแล�วนั้น 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1  ขอประกาศให�ทราบถึงกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 
  ๑. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดประมูลในวันท่ี  4  กันยายน  ๒๕๕6  ระหว างเวลา ๑๐.3๐ น. 
ถึงเวลา ๑1.0๐ น. ณ  - (ผ�าค�าสามารถท่ีจะเสนอราคาท่ีใดก็ได� ยกเว�นสํานักงานของเทศบาลตําบลนาสาร) 
  ๒.  วิธีการประมูลใช�ประมูลแบบ  ป?ดราคา  (Sesled Bid Auction) 
    3.  ราคาเริ่มต�นของการประมูล  764,000.- บาท (-เจ็ดแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถ�วน-)    
  4.  วงเงินในการจัดหา 772,000.- บาท  (-เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ�วน-) 
  5.  ราคาท่ีเสนอจะต�องตํ่ากว าราคาเริ่มต�นในการประมูล ต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า ไม น�อยกว า  
ครั้งละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ�วน-) จากราคาเริ่มต�นในการประมูลและในครั้งถัดๆ ไป        
  6.  ระยะเวลาการประมูล  ๓๐ นาที  ไม มีต อเวลา ก อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที  
ระบบจะไม แสดงสถานะของผู�ค�า (ซ อนสัญลักษณ1ค�อน) 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 

(ลงชื่อ)   อธิคม  อนันตธนวิทย1 ประธานกรรมการ 
                   (นายอธิคม   อนันตธนวิทย1) 
    

(ลงชื่อ)    กัญจารีย1  ไชยชาญ กรรมการ 
                      (นางสาวกัญจารีย1   ไชยชาญ) 
             

(ลงชื่อ)    ธันยพัฒน1  ทองสุข กรรมการ 
                    (นางสาวธันยพัฒน1   ทองสุข) 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 

เรื่อง   กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูลการจ�างโครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองกง-ชลประทานมะม วงขาว หมู ท่ี 2  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

……………………………………………………….. 
  ตามท่ี เทศบาลตําบลนาสาร ได�ประกาศเชิญชวนผู�ค�าเข�าร วมประมูลจ�างโครงการก อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองกง-ชลประทานมะม วงขาว หมู ท่ี 2  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1  และได�คัดเลือกผู�ค�าท่ีผ านคุณสมบัติหรือผ านข�อเสนอด�านเทคนิคใน
งานจ�างดังกล าวไปแล�วนั้น 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1  ขอประกาศให�ทราบถึงกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 
  ๑. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดประมูลในวันท่ี  4  กันยายน  ๒๕๕6  ระหว างเวลา ๑1.0๐ น. 
ถึงเวลา ๑1.3๐ น. ณ  - (ผ�าค�าสามารถท่ีจะเสนอราคาท่ีใดก็ได� ยกเว�นสํานักงานของเทศบาลตําบลนาสาร) 
  ๒.  วิธีการประมูลใช�ประมูลแบบ  ป?ดราคา  (Sesled Bid Auction) 
    3.  ราคาเริ่มต�นของการประมูล  394,000.- บาท (-สามแสนเก�าหม่ืนสี่พันบาทถ�วน-)    
  4.  วงเงินในการจัดหา 391,000.- บาท  (-สามแสนเก�าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ�วน-) 
  5.  ราคาท่ีเสนอจะต�องตํ่ากว าราคาเริ่มต�นในการประมูล ต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า ไม น�อยกว า  
ครั้งละ 700.- บาท (-เจ็ดร�อยบาทถ�วน-) จากราคาเริ่มต�นในการประมูลและในครั้งถัดๆ ไป        
  6.  ระยะเวลาการประมูล  ๓๐ นาที  ไม มีต อเวลา ก อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที  
ระบบจะไม แสดงสถานะของผู�ค�า (ซ อนสัญลักษณ1ค�อน) 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 

(ลงชื่อ)   อธิคม  อนันตธนวิทย1 ประธานกรรมการ 
                   (นายอธิคม   อนันตธนวิทย1) 
    

(ลงชื่อ)    กัญจารีย1  ไชยชาญ กรรมการ 
                      (นางสาวกัญจารีย1   ไชยชาญ) 
             

(ลงชื่อ)    ธันยพัฒน1  ทองสุข กรรมการ 
                    (นางสาวธันยพัฒน1   ทองสุข) 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 

เรื่อง   กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูลการจ�างโครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายริมกําแพง รพช. หมู ท่ี 3  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

……………………………………………………….. 
  ตามท่ี เทศบาลตําบลนาสาร ได�ประกาศเชิญชวนผู�ค�าเข�าร วมประมูลจ�างโครงการก อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายริมกําแพง รพช. หมู ท่ี 3  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1  และได�คัดเลือกผู�ค�าท่ีผ านคุณสมบัติหรือผ านข�อเสนอด�านเทคนิคในงานจ�างดังกล าวไป
แล�วนั้น 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1 ขอประกาศให�ทราบถึงกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 
  ๑. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดประมูลในวันท่ี  4  กันยายน  ๒๕๕6  ระหว างเวลา ๑1.3๐ น. 
ถึงเวลา ๑2.0๐ น. ณ  - (ผ�าค�าสามารถท่ีจะเสนอราคาท่ีใดก็ได� ยกเว�นสํานักงานของเทศบาลตําบลนาสาร) 
  ๒.  วิธีการประมูลใช�ประมูลแบบ  ป?ดราคา  (Sesled Bid Auction) 
    3.  ราคาเริ่มต�นของการประมูล  604,000.- บาท (-หกแสนสี่พันบาทถ�วน-)    
  4.  วงเงินในการจัดหา 600,000.- บาท  (-หกแสนบาทถ�วน-) 
  5.  ราคาท่ีเสนอจะต�องตํ่ากว าราคาเริ่มต�นในการประมูล ต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า ไม น�อยกว า  
ครั้งละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ�วน-) จากราคาเริ่มต�นในการประมูลและในครั้งถัดๆ ไป        
  6.  ระยะเวลาการประมูล  ๓๐ นาที  ไม มีต อเวลา ก อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที  
ระบบจะไม แสดงสถานะของผู�ค�า (ซ อนสัญลักษณ1ค�อน) 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 

(ลงชื่อ)   อธิคม  อนันตธนวิทย1 ประธานกรรมการ 
                   (นายอธิคม   อนันตธนวิทย1) 
    

(ลงชื่อ)    กัญจารีย1  ไชยชาญ กรรมการ 
                      (นางสาวกัญจารีย1   ไชยชาญ) 
             

(ลงชื่อ)    ธันยพัฒน1  ทองสุข กรรมการ 
                    (นางสาวธันยพัฒน1   ทองสุข) 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 

เรื่อง   กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูลการจ�างโครงการก อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยยายพร�อม หมู ท่ี 2  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

……………………………………………………….. 
  ตามท่ี เทศบาลตําบลนาสาร ได�ประกาศเชิญชวนผู�ค�าเข�าร วมประมูลจ�างโครงการก อสร�างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายพร�อม หมู ท่ี 2  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส1  และได�คัดเลือกผู�ค�าท่ีผ านคุณสมบัติหรือผ านข�อเสนอด�านเทคนิคในงานจ�างดังกล าวไปแล�ว
นั้น 
  คณะกรรมการดําเนินการประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส1 ขอประกาศให�ทราบถึงกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี และเง่ือนไขการประมูล  ดังมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 
  ๑. กําหนดวัน เวลา สถานท่ีจัดประมูลในวันท่ี  4  กันยายน  ๒๕๕6  ระหว างเวลา ๑3.3๐ น. 
ถึงเวลา ๑4.0๐ น. ณ  - (ผ�าค�าสามารถท่ีจะเสนอราคาท่ีใดก็ได� ยกเว�นสํานักงานของเทศบาลตําบลนาสาร) 
  ๒.  วิธีการประมูลใช�ประมูลแบบ  ป?ดราคา  (Sesled Bid Auction) 
    3.  ราคาเริ่มต�นของการประมูล  610,000.- บาท (-หกแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ�วน-)    
  4.  วงเงินในการจัดหา 609,000.- บาท  (-หกแสนเก�าพันบาทถ�วน-) 
  5.  ราคาท่ีเสนอจะต�องตํ่ากว าราคาเริ่มต�นในการประมูล ต�องเสนอลดราคาข้ันตํ่า ไม น�อยกว า  
ครั้งละ 1,000.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ�วน-) จากราคาเริ่มต�นในการประมูลและในครั้งถัดๆ ไป        
  6.  ระยะเวลาการประมูล  ๓๐ นาที  ไม มีต อเวลา ก อนหมดระยะเวลาการประมูล ๕ นาที  
ระบบจะไม แสดงสถานะของผู�ค�า (ซ อนสัญลักษณ1ค�อน) 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 

(ลงชื่อ)   อธิคม  อนันตธนวิทย1 ประธานกรรมการ 
                   (นายอธิคม   อนันตธนวิทย1) 
    

(ลงชื่อ)    กัญจารีย1  ไชยชาญ กรรมการ 
                      (นางสาวกัญจารีย1   ไชยชาญ) 
             

(ลงชื่อ)    ธันยพัฒน1  ทองสุข กรรมการ 
                    (นางสาวธันยพัฒน1   ทองสุข) 
 
 
 


