
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 
เรื่อง    ประมูลจ�างโครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตําบลนาสาร  หมู�ท่ี 4, 7, 2, ๓, 2  

จํานวน  5 โครงการ  ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส+   
...................…............................ 

 ด�วยเทศบาลตําบลนาสาร   มีความประสงค�จะประมูลจ�างโครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในเขตตําบลนาสาร หมู�ท่ี 4, 7, 2, 3, 2 ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน     
5 โครงการ  ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Auction)  
 ราคากลางของงานจ�างในการประมูลราคาครั้งนี้เป<นเงินท้ังสิ้น  3,193,000.- บาท (-สามล�าน
หนึ่งแสนเก�าหม่ืนสามพันบาทถ�วน-)  ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันท่ีผู�ประสงค�จะเสนอราคา
จะต�องพิจารณาไปตามน้ัน  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง  จะนํา
ราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร�องคาเสียหายในภายหลังไมได�   (วงเงินงบประมาณ
ของงานจ�างในการประมูลราคาครั้งนี้เป<นเงินท้ังสิ้น 3,188,000.- บาท (-สามล�านหนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันบาท
ถ�วน-)) ดังรายละเอียดต�อไปนี้  
  1. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทียนขาวพร�อมอุทิศ หมู�ท่ี 4  ตําบลนาสาร เพ่ือ
ทําการก�อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจร กว�าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหินคลุก กว�างข�างละ 0.50 
เมตร ระยะทาง 400.00 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า 1,600.00 ตารางเมตร พร�อมติดต้ังปJาย
ประชาสัมพันธ�โครงการ จํานวน ๑ ปJาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาสาร ท้ังนี้คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางได�กําหนดราคากลางไว� เป<นเงินจํานวน 821,000.- บาท (-แปดแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ�วน-) 
(วงเงินงบประมาณ  816,000.- บาท (-แปดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ�วน-)       

     2. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานนาท�า–วัดมะม�วงตลอด หมู�ท่ี 7  
ตําบลนาสาร   เพ่ือทําการก�อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจร กว�าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหินคลุก 
กว�างข�างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 377.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า 1,508.00 ตารางเมตร  พร�อม
ติดต้ังปJายประชาสัมพันธ�โครงการ  จํานวน ๑ ปJาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาสาร  ท้ังนี้
คณะกรรมการกําหนดราคากลางได�กําหนดราคากลางไว� เป<นเงินจํานวน  764,000.- บาท (-เจ็ดแสนหกหม่ืนสี่พัน
บาทถ�วน-)  (วงเงินงบประมาณ  772,000.- บาท (-เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถ�วน-)) 

 3. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองกง–ชลประทานมะม�วงขาว หมู�ท่ี 2  ตําบล
นาสาร  เพ่ือทําการก�อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจร กว�าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหินคลุก กว�าง
ข�างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า  750.00 ตารางเมตร พร�อมติดต้ัง
ปJายประชาสัมพันธ�โครงการ  จํานวน ๑ ปJาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาสาร   ท้ังนี้
คณะกรรมการกําหนดราคากลางได�กําหนดราคากลางไว� เป<นเงินจํานวน  394,000.- บาท (-สามแสนเก�าหม่ืนสี่
พันบาทถ�วน-)  (วงเงินงบประมาณ  391,000.- บาท (-สามแสนเก�าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ�วน-)) 
                     4. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมกําแพง รพช. หมู�ท่ี 3 ตําบลนาสาร เพ่ือทํา
การก�อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจร กว�าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหินคลุก กว�างข�างละ    0.30 
เมตร ระยะทาง 385.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า 1,155.00 ตารางเมตร พร�อมติดต้ังปJาย
ประชาสัมพันธ�โครงการ  จํานวน ๑ ปJาย  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาสาร ท้ังนี้คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางได�กําหนดราคากลางไว�   เป<นเงินจํานวน  604,000.- บาท (-หกแสนสี่พันบาทถ�วน-)  (วงเงิน
งบประมาณ  600,000.- บาท (-หกแสนบาทถ�วน-)) 
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                                                       5. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายพร�อม หมู�ท่ี 2 ตําบลนาสาร เพ่ือทําการ
ก�อสร�างถนนให�ได�ขนาดผิวจราจร กว�าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล�ทางหินคลุก กว�างข�างละ 0.50 เมตร 
ระยะทาง 382.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม�น�อยกว�า 1,146.00 ตารางเมตร พร�อมติดต้ังปJายประชาสัมพันธ�
โครงการ  จํานวน ๑ ปJาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบลนาสาร  ท้ังนี้คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ได�กําหนดราคากลางไว�   เป<นเงินจํานวน 610,000.- บาท  (-หกแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ�วน-)  (วงเงินงบประมาณ  
609,000.- บาท  (-หกแสนเก�าพันบาทถ�วน-)) 
 
  ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ 

1. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเป<นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
2. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม�เป<นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ 

และได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม�เป<นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป<นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาไม�เป<นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน และหรือไม�เป<น
ผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  
หรือไม�เป<นผู�กระทําการอันเป<นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป<นธรรม ตามข�อ 1.7 

4. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไม�เป<นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึน
ศาลไทย เว�นแต�รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

5. เป<นผู�ท่ีได�ซ้ือเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�และลงลายมือชื่อไว�เป<นหลักฐาน 
มิฉะนั้นจะไม�มีสิทธิ์ยื่นข�อเสนอการประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 

6. ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเป<นผู�ท่ีได�ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลาง
ท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

7. ไม�เป<นผู�ท่ีอยู�ในฐานะไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�อง
ครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการ
รับจ�ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป<นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  และแก�ไขเพ่ิมเติม  

ท้ังนี้ ผู�เสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป<นผู�ชนะการประมูลราคาและหากมีการทําสัญญากับ
เทศบาลตําบลนาสาร ต�องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจ�ายและยื่นต�อกรมสรรพากร และต�องรับจ�ายเงินผ�านบัญชีเงิน
ฝากกระแสรายวัน เว�นแต�การรับจ�ายเงินแต�ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาท อาจรับจ�ายเป<นเงินสดก็ได� ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ�ายของโครงการท่ีบุคคล
หรือนิติบุคคลเป<นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก�ไขเพ่ิมเติม  

8.  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเป<นนิติบุคคล และมีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�  และต�องเป<นผลงานท่ีอยู�ในสัญญาเดียวกันเท�านั้น  เป<นผลงานท่ีเป<นคู�สัญญา
โดยตรงกับส�วนราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป<นบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชน ท่ีเทศบาลตําบล      
นาสารเชื่อถือได�  ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 

- โครงการท่ี ๑  ในวงเงินไม�น�อยกว�า  410,5๐๐.-  บาท (-สี่แสนหนึ่งหม่ืนห�าร�อยบาทถ�วน-)    
- โครงการท่ี ๒  ในวงเงินไม�น�อยกว�า  382,๐๐๐.-  บาท (-สามแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 3  ในวงเงินไม�น�อยกว�า  197,0๐๐.-  บาท (-หนึ่งแสนเก�าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ�วน-)   
- โครงการท่ี 4  ในวงเงินไม�น�อยกว�า  302,๐๐๐.-  บาท (-สามแสนสองพันบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 5  ในวงเงินไม�น�อยกว�า  305,0๐๐.-  บาท (-สามแสนห�าพันบาทถ�วน-) 
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9. เง่ือนไขเอกสารการประมูลจ�างก�อสร�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�   เลขท่ี  E 1-5/2556         
(ดังแนบ)  เป<นส�วนหนึ่งของการประมูลจ�างก�อสร�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 

  กําหนดดูสถานท่ีก�อสร�าง ในวันท่ี 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต�เวลา 1๐.0๐ น.   
เป<นต�นไป โดยพร�อมเพรียงกัน ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลนาสาร เพ่ือเตรียมความพร�อมก�อนไปสถานท่ี
ก�อสร�าง (ตามลําดับโครงการ) และกําหนดรับฟAงคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันเดียวกัน  เวลา ๑3.3๐ น.  
เป<นต�นไป ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลนาสาร ท้ังนี้ สําหรับผู�ท่ีไม�ไปดูสถานท่ีก�อสร�างให�ถือว�าได�ทราบสถานท่ี  
รับทราบอุปสรรคและปYญหาต�าง ๆ ดีแล�ว  เม่ือมีอุปสรรคและปYญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ�างให�พ�นความผิดต�อ
เทศบาลตําบลนาสารไม�ได�ไม�ว�ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  กรณีมีข�อโต�แย�งจากการดูสถานท่ีไม�ว�ากรณีใด ๆ จะต�องแจ�งให�
เจ�าหน�าท่ีทราบขณะดูสถานท่ีทันที  และให�มีข�อยุติท้ัง ๒ ฝ[ายในเรื่องท่ีโต�แย�งในวันดูสถานท่ีให�แล�วเสร็จ ระหว�าง
การทํางานจะมาอ�างให�พ�นความผิดไม�ได� 

 กําหนดย่ืนเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส+ ในวันท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6  
ณ ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง) (ตามลําดับโครงการ) 
 - โครงการท่ี ๑  ระหว�างเวลา  ๐9.3๐ น. ถึง  ๑๐.0๐ น. 
 - โครงการท่ี ๒  ระหว�างเวลา  ๑๐.00 น. ถึง  ๑0.3๐ น. 
 - โครงการท่ี 3  ระหว�างเวลา  ๑๐.๓0 น. ถึง  ๑๑.๐๐ น. 
 - โครงการท่ี 4  ระหว�างเวลา  ๑1.00 น. ถึง  ๑๑.3๐ น. 
 - โครงการท่ี 5  ระหว�างเวลา  ๑1.๓0 น. ถึง  ๑2.๐๐ น. 

   ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์ได�รับการคัดเลือกให�เข�าเสนอราคา  ในวันท่ี  30  เดือน สิงหาคม   
พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา   ๑3.๐๐  น.  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลนาสาร, ณ ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการ
จ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ,   ทางเว็บไซต�ของเทศบาลตําบลนาสาร www.nasan.go.th, 
เว็บไซต�ของสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช www.nakhonlocal.go.th และทาง
เว็บไซต�กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th       
  อนึ่ง   ผู�ยื่นเสนอราคาต�องวางหลักประกันซองพร�อมยื่นเอกสารการประมูลจ�างด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส�โดยใช�หลักประกันอย�างใดอย�างหนึ่ง ตามเง่ือนไขในเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�      
ข�อ ๕  ดังนี้ 

- โครงการท่ี ๑ ในวงเงิน  40,8๐๐.- บาท (-สี่หม่ืนแปดร�อยบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 2 ในวงเงิน  38,6๐๐.- บาท (-สามหม่ืนแปดพันหกร�อยบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 3 ในวงเงิน  19,55๐.- บาท (-หนึ่งหม่ืนเก�าพันห�าร�อยห�าสิบบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 4 ในวงเงิน  30,๐๐๐.- บาท (-สามหม่ืนบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 5 ในวงเงิน  30,45๐.- บาท (-สามหม่ืนสี่ร�อยห�าสิบบาทถ�วน-) 

สําหรับหนังสือคํ้าประกันตามแบบระบุในเอกสารประมูลจ�าง ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�             
ข�อ ๑.๔ (๑)  ต�องมีผลใช�บังคับต้ังแต�วันท่ีมายื่นซองเอกสารประมูลจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�จนถึงสิ้นสุดกําหนด
ยืนราคา คือ ในวันท่ี  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  ถึงวันท่ี  9  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 กรณี
หลักประกันเป<นเช็คธนาคารสั่งจ�ายให�แก�เทศบาลตําบลนาสาร ถ�าการนําเช็คเข�าฝากบัญชีจะต�องเสียค�าใช�จ�าย หรือ
ถูกหักค�าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็คผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเป<นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายหรือค�าธรรมเนียม
ดังกล�าวท้ังหมด 
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  กําหนดวัน เวลาเสนอราคา  ในวันท่ี  4 เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลนาสาร  ตามลําดับโครงการดังนี้ 
 - โครงการท่ี ๑  ระหว�างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึง  ๑๐.๓๐ น. 
 - โครงการท่ี ๒  ระหว�างเวลา  ๑๐.๓0 น. ถึง  ๑๑.๐๐ น. 
 - โครงการท่ี 3  ระหว�างเวลา  ๑1.00 น. ถึง  ๑๑.3๐ น. 
 - โครงการท่ี 4  ระหว�างเวลา  ๑1.๓0 น. ถึง  ๑2.๐๐ น. 
 - โครงการท่ี 5  ระหว�างเวลา  ๑3.๓0 น. ถึง  ๑4.๐๐ น. 

  ผู�สนใจติดต�อขอซ้ือแบบแปลนพร�อมเอกสารประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส+ ดังนี้ 
- โครงการท่ี ๑ ราคาชุดละ  3,๐๐๐.- บาท (-สามพันบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี ๒ ราคาชุดละ  3,๐๐๐.- บาท (-สามพันบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 3 ราคาชุดละ  1,5๐๐.- บาท (-หนึ่งพันห�าร�อยบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 4 ราคาชุดละ  3,๐๐๐.- บาท (-สามพันบาทถ�วน-) 
- โครงการท่ี 5 ราคาชุดละ  3,๐๐๐.- บาท (-สามพันบาทถ�วน-) 

ได�ท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลนาสาร (กองคลัง) หมู�ท่ี 6 ถนนพระเพรง-ขุนทะเล ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว�างวันท่ี 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 ถึงวันท่ี  ๑6  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 
หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐-๗๕๗๖-๓๒๖๕-๖ ต�อ ๒๐๒ ในวันเวลาราชการ    
 

   ประกาศ ณ  วันท่ี  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
  
      (ลงชื่อ)              

          (นายพยงค�   สงวนถ�อย) 
                                  นายกเทศมนตรีตําบลนาสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


