
                                         

 

          

 

เรื่อง   สอบราคาจางโครงการก�อสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีตสายชลประทานนาท�า 
(2L-1L-LMC) หมู�ท่ี 

ด�วยเทศบาลตําบลนาสาร มีความประสงค�จะสอบราคา
จราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีตสายชลประทานนาท า 
นครศรีธรรมราช เพ่ือทําการก อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจรกว�าง  
733.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม น�อยกว า  
จํานวน 1 ป1าย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาสาร 
ราคาจ�างครั้งนี้เป3นเงิน   1,917
และข�อกําหนด ดังต อไปนี้ 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
   ๑.  เป3นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล าว
  ๒.  ไม เป3นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�
บริหารราชการส วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา
  3.  ไม เป3นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต รัฐบาลของ
ผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�ม
  4.  ไม เป3นผู�มีผลประโยชน�ร วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก 
นาสาร  ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไม เป3นผู�กระทําการอันเป3นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป3นธรรมใน
การสอบราคาจ�างครั้งนี้ 

5.  มีผลงานก อสร�างป
958,5๐๐.-บาท (-เก�าแสนห�าหม่ืน
หรือหน วยงานของรัฐตามกฎหมายว าด�วย
กฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป3นราชการส วนท�องถ่ิน  หรือหน วยงานเอกชนท่ี

กําหนดดูสถานท่ีก�อสราง
เวลา ๑0.0๐ น. โดยพร�อมเพรียงกัน ณ 
นครศรีธรรมราช  และกําหนดรับฟ�งคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม
สําหรับผู�ท่ีไม ไปดูสถานท่ีก อสร�างให�ถือว าได�ทราบสถานท่ี  รับทราบอุปสรรคและป�ญหา
อุปสรรคและป�ญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ�างให�พ�นความผิ

  กําหนดการย่ืนซองสอบราคา
นครศรีธรรมราช  ต้ังแต วันท่ี  5  เดือน
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น
    
    

         

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 
โครงการก�อสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีตสายชลประทานนาท�า 

หมู�ท่ี 7 ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
----------------------------------- 

ด�วยเทศบาลตําบลนาสาร มีความประสงค�จะสอบราคาจ�างโครงการก อสร�างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีตสายชลประทานนาท า (2L-1L-LMC) หมู ท่ี 7 ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัด

เพ่ือทําการก อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจรกว�าง  5.00 เมตร  หนา  
เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม น�อยกว า  3,665.00 ตารางเมตร  พร�อมติดต้ังป1ายประชาสัมพันธ�โครงการ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาสาร  จํานวน  1 โครงการ  
7,000.- บาท  (-หนึ่งล�านเก�าแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ�วน

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
เป3นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล าว
ไม เป3นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน วยการ

บริหารราชการส วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
ไม เป3นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต รัฐบาลของ

ผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช นว านั้น 
ไม เป3นผู�มีผลประโยชน�ร วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก 

ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไม เป3นผู�กระทําการอันเป3นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป3นธรรมใน

มีผลงานก อสร�างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจ�าง
หม่ืนแปดพันห�าร�อยบาทถ�วน-) และผลงานท่ีเป3นคู สัญญาโดยตรงกับทางราชการ

ตามกฎหมายว าด�วยระเบียบบริหารราชการส วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน วยงานอ่ืนซ่ึง
ญัติให�มีฐานะเป3นราชการส วนท�องถ่ิน  หรือหน วยงานเอกชนท่ีเทศบาลตําบลนาสาร

กําหนดดูสถานท่ีก�อสราง ในวันท่ี  15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6
โดยพร�อมเพรียงกัน ณ ท่ีทําการเทศบาลตําบลนาสาร หมู ท่ี 6 อําเภอพระพรหม  จัง

รับฟ�งคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันเดียวกันต้ังแต เวลา
สําหรับผู�ท่ีไม ไปดูสถานท่ีก อสร�างให�ถือว าได�ทราบสถานท่ี  รับทราบอุปสรรคและป�ญหา
อุปสรรคและป�ญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ�างให�พ�นความผิดต อเทศบาลตําบลนาสารไม ได�

กําหนดการย่ืนซองสอบราคา  ณ กองคลัง  เทศบาลตําบลนาสาร  
เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันท่ี  15  เดือน  มีน
น.  เว�นวันหยุดราชการ   
  
      

โครงการก�อสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟ�ลท�ติกคอนกรีตสายชลประทานนาท�า  
อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โครงการก อสร�างถนนลาดยางผิว
ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัด

หนา  0.04 เมตร  ระยะทาง  
ติดต้ังป1ายประชาสัมพันธ�โครงการ 
โครงการ  ราคากลางในการสอบ

บาทถ�วน-)  โดยมีข�อแนะนํา

เป3นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ�างทํางานท่ีสอบราคาดังกล าว 
ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน วยการ

ไม เป3นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต รัฐบาลของ   

ไม เป3นผู�มีผลประโยชน�ร วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก เทศบาลตําบล    
ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไม เป3นผู�กระทําการอันเป3นการขัดขวางการแข งขันราคาอย างเป3นธรรมใน

กับงานท่ีสอบราคาจ�างในวงเงินไม น�อยกว า 
เป3นคู สัญญาโดยตรงกับทางราชการ 

รัฐวิสาหกิจหรือหน วยงานอ่ืนซ่ึง
เทศบาลตําบลนาสารเชื่อถือได� 

6  ต้ังแต เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
อําเภอพระพรหม  จังหวัด

ในวันเดียวกันต้ังแต เวลา 10.30 น. เป3นต�นไป  
สําหรับผู�ท่ีไม ไปดูสถานท่ีก อสร�างให�ถือว าได�ทราบสถานท่ี  รับทราบอุปสรรคและป�ญหา ต าง ๆ ดีแล�ว  เม่ือมี

ตําบลนาสารไม ได� 

  อําเภอพระพรหม  จังหวัด
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต 

2/กําหนดยื่น................ 
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กําหนดการย่ืนซองสอบราคา  ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหาร
ส วนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง) ในวันท่ี  18  เดือน มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   

กําหนดเป9ดซองสอบราคา  ในวันท่ี  19  เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต เวลา  ๑0.3๐ น.  
เป3นต�นไป ณ ศูนย�รวมข�อมูลข าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหารส วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอ     พระ
พรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานท่ีกลาง) 

ผูสนใจติดต�อขอซ้ือเอกสารโครงการสอบราคาจาง  ในราคาชุดละ  5,๐๐๐.- บาท  ได�ท่ีกองคลัง  
ท่ีทําการเทศบาลตําบลนาสาร ต้ังแต วันท่ี 5  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕6  
ต้ังแต เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (เว�นวันหยุดราชการ)  และ ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข าวสารการซ้ือหรือการ
จ�างขององค�การบริหารส วนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง)  ในวันท่ี 
18 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข  
๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ ต อ ๒๐๒  หรือทางเว็ปไซต�  www.nasan.go.th,   www.gprocurement.go.th 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต�อเม่ือ องค�การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราชส�งมอบ
พ้ืนท่ีก�อสรางใหกับเทศบาลตําบลนาสารดําเนินการการก�อสรางแลวเท�านั้น 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 

     (ลงชื่อ)        พยงค�  สงวนถ�อย 
(นายพยงค�    สงวนถ�อย) 

                     นายกเทศมนตรีตําบลนาสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


