
 

เรื่อง  การจ�างออกแบบก�อสร�างอาคารและสถานท่ีประกอบอ่ืนๆ 

ด�วยเทศบาลตําบลนาสาร มีความประสงค�จะ
ก�อสร�างอาคารและสถานท่ีประกอบอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบลนาสาร 
ดังนี้ 

1. อาคารหอประชุมเทศบาลตําบลนาสาร 
428.00 ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  

 2. อาคารป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้นเดียว จํานวน 
39.00 ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  

  3. ป.อมยาม ชั้นเดียว จํานวน 
งบประมาณค�าก�อสร�าง  47,500

 4. ลานจอดรถยนต�
280.00 ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  

 5. ลานจอดรถจักรยานยนต�พร�อมโรงคลุม จํานวน 
กว�า 96.00 ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  

 6. ลานคอนกรี
งบประมาณค�าก�อสร�าง  205,31

 7. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสํานักงาน พร�อมทางเท�า พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 
1,545.00 ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  

 8. โรงจอดรถเก็บขยะมูลฝอย
ไฮดรอลิก พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 72.00

 9. รั้วกําแพงด�านหลังและด�านข�าง 
ก�อสร�าง  513,000.- บาท 

รวมงบประมาณค�าก�อสร�างท้ังสิ้น 
ร�อยหกสิบบาทถ�วน-) 

ราคากลางในการ
165,772.- บาท  (-หนึ่งแสนหกหม่ืนห�าพันเจ็ดร�อย

งบประมาณในการ
150,000.- บาท  (-หนึ่งแสนห�าหม่ืนบ

ผู�มีสิทธิเสนองาน
   ๑.  ผู�ให�บริการต�อง
งานท่ีจ�าง ในวงเงินค�าก�อสร�างไม�น�อยกว�า 
เปFนสัญญาฉบับเดียวกัน โดยมีหนังสือรับรองผลงานมาแสดงด�วย และเปFนผลงานท่ีเปFนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วน
ราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานอ่ืนซ่ึง
ฐานะเปFนราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ี เทศบาลตําบลนาสาร เชื่อถือได�
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 

การจ�างออกแบบก�อสร�างอาคารและสถานท่ีประกอบอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบลนาสาร
โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด 
----------------------------------- 

ด�วยเทศบาลตําบลนาสาร มีความประสงค�จะจ�างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ค�า
ก�อสร�างอาคารและสถานท่ีประกอบอ่ืนๆ ของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาคารหอประชุมเทศบาลตําบลนาสาร 2 ชั้น จํานวน 1 
ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  5,136,000.- บาท 

อาคารป.องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้นเดียว จํานวน 1 
ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  370,500.- บาท 

ป.อมยาม ชั้นเดียว จํานวน 1 หลัง รวมพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 
500.- บาท 
ลานจอดรถยนต�พร�อมโรงคลุม จํานวน 30 คัน จํานวน 

ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  616,000.- บาท 
ลานจอดรถจักรยานยนต�พร�อมโรงคลุม จํานวน 30 คัน จํานวน 

ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  211,200.- บาท 
ลานคอนกรีตพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า รวมพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 
310.- บาท 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสํานักงาน พร�อมทางเท�า พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 

ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  757,050.- บาท 
โรงจอดรถเก็บขยะมูลฝอย, รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค� และรถบรรทุกติดเครน    

00 ตารางเมตร  งบประมาณค�าก�อสร�าง  432,000.-
รั้วกําแพงด�านหลังและด�านข�าง 2 ด�าน ความยาว 342

รวมงบประมาณค�าก�อสร�างท้ังสิ้น 8,288,560.- บาท (-แปดล�านสองแสนแปดหม่ืนแปดพัน

ราคากลางในการจ�างออกแบบโดยวิธ ีค ัด เล ือกแบบจํากัดข�อ กําหนด
หนึ่งแสนหกหม่ืนห�าพันเจ็ดร�อยเจ็ดสิบสองบาทถ�วน-)   

ในการจ�างออกแบบโดยวิธ ีค ัดเล ือกแบบจํากัดข�อ กําหนด
หนึ่งแสนห�าหม่ืนบาทถ�วน-) 

งานจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
ผู�ให�บริการต�องเปFนผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีจ�างออกแบบดังกล�าว มีผลงาน

น�อยกว�า 4,144,100.- บาท  (-สี่ล�านหนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันหนึ่งร�อยบาทถ�วน
เปFนสัญญาฉบับเดียวกัน โดยมีหนังสือรับรองผลงานมาแสดงด�วย และเปFนผลงานท่ีเปFนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วน
ราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานอ่ืนซ่ึง
ฐานะเปFนราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ี เทศบาลตําบลนาสาร เชื่อถือได�

ของเทศบาลตําบลนาสาร 

อกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ค�า
อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1 หลัง รวมพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 

1 หลัง รวมพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 

หลัง รวมพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 5.00 ตารางเมตร  

คัน จํานวน 1 หลัง พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 

คัน จํานวน 1 หลัง พ้ืนท่ีไม�น�อย

ตพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า รวมพ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 419.00 ตารางเมตร  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณสํานักงาน พร�อมทางเท�า พ้ืนท่ีไม�น�อยกว�า 

บรรทุกน้ําเอนกประสงค� และรถบรรทุกติดเครน    
- บาท 

342.00 เมตร งบประมาณค�า

แปดล�านสองแสนแปดหม่ืนแปดพันห�า

จ�างออกแบบโดยวิธ ีค ัด เล ือกแบบจํากัดข�อ กําหนดครั ้งนี ้เป Fน เง ิน   

จ �างออกแบบโดยวิธ ีค ัดเล ือกแบบจํากัดข�อ กําหนดครั ้งนี ้เป Fน เง ิน   

มีผลงานประเภทเดียวกันกับ
สี่ล�านหนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันหนึ่งร�อยบาทถ�วน-) 

เปFนสัญญาฉบับเดียวกัน โดยมีหนังสือรับรองผลงานมาแสดงด�วย และเปFนผลงานท่ีเปFนคู�สัญญาโดยตรงกับส�วน
ราชการ หน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให�มี
ฐานะเปFนราชการบริหารส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน�วยงานเอกชนท่ี เทศบาลตําบลนาสาร เชื่อถือได� 
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  ๒.  ผู�ให�บริการท่ีเปFนนิติบุคคล กรรมการผู�จัดการหรือหุ�นส�วนผู�จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต�อง
เปFนคนไทย และเปFนนิติบุคคลทีมีผู�ถือหุ�นเปFนคนไทยเกินร�อยละห�าสิบของทุนการจัดต้ังนิติบุคคลนั้น 
  3.  ผู�ให�บริการท่ีเปFนบุคคลธรรมดา จะต�องมีสัญชาติไทย และเปFนผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปMตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานว�าจ�างตามท่ีกําหนดโดยกฎหมายว�าด�วยวิชาชีพสถาปMตยกรรม
และหรือวิศวกรรมแล�วแต�กรณี และไม�เปFนข�าราชการประจําหรือลูกจ�างของส�วนราชการ ข�าราชการหรือลูกจ�าง
ของหน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ 
  4.  ผู�ให�บริการไม�เปFนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน�วยการบริหารราชการส�วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  ในขณะท่ียื่นซองเสนองาน 
  5.  ผู�ให�บริการไม�เปFนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต�
รัฐบาลของ ผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
  6.  ผู�ให�บริการไม�เปFนผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�
เทศบาลตําบลนาสาร  ณ  วันท่ีประกาศจ�าง  หรือไม�เปFนผู�กระทําการอันเปFนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�าง
เปFนธรรมในการเสนองานจ�างครั้งนี้ 
  7.  ผู�ให�บริการต�องมีสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม�ประจํา ท่ีมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปMตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม และพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสถาปMตยกรรมไม�ตํ่ากว�าประเภทสามัญเปFนผู�รับผิดชอบในการออกแบบ และลงนามในแบบและรายการ
ประกอบแบบท้ังหมดอย�างน�อยสาขาละ 1 คน ดังนี้ 
   7.1  สถาปนิกผู�ออกแบบ 
   7.2  วิศวกรโครงสร�างหรือวิศวกรโยธา 
  8.  ผู�ให�บริการต�องระบุชื่อ คุณวุฒิ ประวัติการทํางาน ประสบการณ�ของบุคลากร จํานวน
สถาปนิกและวิศวกรท่ีประจําและไม�ประจําทุกตําแหน�ง (ตามตารางแสดงคุณสมบัติบุคลากรโครงการท่ีแนบท�าย
ประกาศ) 
  9.  ผู�ให�บริการต�องวางหลักประกันซองพร�อมยื่นซองเสนองาน จํานวน 7,500.-บาท (-เจ็ดพัน
ห�าร�อยบาทถ�วน-) 

  กําหนดระยะเวลาการออกแบบ  จํานวน  60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

  กําหนดดูสถานท่ีดําเนินงาน  ในวันท่ี 27 กันยายน 2556  ต้ังแต�เวลา  10.00 น. ถึงเวลา  
11.00 น.  โดยพร�อมเพรียงกัน ณ กองช�าง เทศบาลตําบลนาสาร และรับฟ,งคําช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ใน
วันท่ี 27 กันยายน 2556  ต้ังแต�เวลา  11.00 น. เปFนต�นไป  สําหรับผู�ท่ีไม�ไปดูสถานท่ีก�อสร�างให�ถือว�าได�ทราบ
สถานท่ี  ตลอดจนอุปสรรคและปMญหา ต�าง ๆ ดีแล�ว  เม่ือมีอุปสรรคและปMญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ�างให�พ�น
ความผิดต�อเทศบาลตําบลนาสารไม�ได� 

  กําหนดย่ืนซองเสนองาน  ในวันท่ี  10 ตุลาคม 2556 ต้ังแต�เวลา 10.30 น. ถึงเวลา  11.30 
น.  ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอ   พระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง)   และคณะกรรมการดําเนินการจ�างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนดจะ
ทําการเปQดซองเสนองานในวันท่ี  11 ตุลาคม 2556  ต้ังแต�เวลา  10.30 น. เปFนต�นไป ณ  ศูนย�รวมข�อมูล
ข�าวสารการซ้ือหรือการจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอ   พระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง)   
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ผู�สนใจติดต�อขอซ้ือเอกสารจ�างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข�อกําหนด   
ในราคาชุดละ  5๐๐.- บาท (-ห�าร�อยบาทถ�วน-)  ได�ท่ีกองคลัง เทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ต้ังแต�วันท่ี 20 กันยายน ๒๕๕6  ถึงวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕๕6  ต้ังแต�เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข  ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ ต�อ ๒๐๒  หรือทางเว็ปไซต�เทศบาลตําบล
นาสาร www.nasan.go.th, หรือเว็ปไซต�กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ   

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 

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

                     นายกเทศมนตรีตําบลนาสาร 
 


