
        
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาสาร 
เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาสาร หมู่ที่ 4  

ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
----------------------------------- 

ด้วยเทศบาลต าบลนาสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนาสาร หมู่ที่ 4 ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม โดยปูกระเบื้องเคลือบภายในห้องเรียน ห้องน้ า ปรับปรุงยกระดับพ้ืน ซ่อมแซมอ่างล้างหน้า 
ห้องน้ า ห้องส้วม ซ่อมแซมติดตั้งประตูและหน้าต่าง ซ่อมแซมประตูรั้วพร้อมทาสี งานไฟฟาา และงานปรับปรุง
ซ่อมแซมอ่ืนๆ ตามแบบที่เทศบาลต าบลนาสารก าหนด และต่อเติมบริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิม 
โดยก่อสร้างอาคาร คสล. จ านวน  1 ชั้น ขนาดกว้าง 6.00 x 10.00 เมตร จ านวน 60.00 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปาายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ปาาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนาสาร จ านวน 1 
โครงการ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  631,000.- บาท (-หกแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)  (งบประมาณ ใช้จ่ายเงินสะสม ตามมติการประชุมสภาเทศบาลต าบลนาสาร สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๑.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาทีม่ีอาชีพรับจ้างท างานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลต าบล  นา
สาร  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้ 

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
315,5๐๐.-บาท (-สามแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ  
หรือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่ง
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลนาสารเชื่อถือได้ 

6.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการปาองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพ่ิมเตมิดังนี้ 

6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันยื่นซองเสนอราคา 

6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕7 ตั้งแตเ่วลา 11.0๐ น.    ถึง
เวลา ๑2.0๐ น.  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร หมู่ที่ 6 อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
ส าหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าได้ทราบสถานที่  รับทราบอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมี
อุปสรรคและปัญหาในเวลาท างานจะน ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อเทศบาลต าบลนาสารไม่ได้ 

ก าหนดการยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง) ในวันที่  22  เดือน พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแตเ่วลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   

ก าหนดการยื่นซองสอบราคา  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ถึงวันที่  4  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕7  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)   

ก าหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา ๑1.3๐ น.  เป็น
ต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ อ าเภอ     พระ
พรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานที่กลาง) 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารโครงการสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  1,5๐๐.- บาท  ได้ที่     
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ  อ าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานที่กลาง)  ในวันที่  22  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น. และส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร ตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ 4 เดือน  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕7  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  (ในวันและเวลาราชการ)  หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖ ต่อ ๒๐๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน  หรือทางเว็ปไซต์ www.nasan.go.th,   
www.gprocurement.go.th 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ เทศบาลต าบลนาสารได้อนุมัติงบประมาณแล้วเท่านั้น  
หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ผู้ชนะการสอบราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากเทศบาลต าบล   นาสารไม่ได้
ทั้งสิ้น 

   ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤษภาคม  ๒๕๕7 
 
     (ลงชื่อ)     พยงค์  สงวนถ้อย 

(นายพยงค์  สงวนถ้อย) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

http://www.nasan.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/

