
 

                                                          

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร 
เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขต อบต. นาสาร  

หมู่ท่ี 1 – 7 ตําบลนาสาร   
----------------------------------- 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร ตามจุดท่ี อบต.กําหนด หมู่ท่ี 1 – 7            รวม
ระยะทาง  31,800.00 เมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
แบบแปลน/แผนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร  ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี ้

1. เครื่องขยายเสียงเพาเวอร์มิกซ์เซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า  1,500 w  มีช่องต่อสัญญาณเข้าไม่
น้อยกว่า 5 ช่อง  จํานวน  3 เครื่อง 

2. ทรานสมิทชั่นลายเอ้าท์พุท ขนาดไม่น้อยกว่า  1,500 w  จํานวน  3 เครื่อง 
3. เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องขยายเสียงระยะไกล  จํานวน  1 เครื่อง 
4. สาย drop wire  ขนาดไม่ต่ํากว่า 2x0.90 mm. พร้อมอุปกรณ์ยึดสาย จํานวน  31,800 

เมตร 
5. แมทชิ่งทรานสฟอร์มเมอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 w พร้อมอุปกรณ์กันน้ํา  จํานวน  32 ชุด 
6. ลําโพงฮอร์น ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 20 นิ้ว พร้อมยูนติ 150 w  จํานวน  64 ดอก 
7. ไมโครโฟน พร้อมขาตั้งโต๊ะ จํานวน  1 ชุด 
8. เครื่องเล่น DVD, CD, Mp3, USB  จํานวน  1 เครื่อง 
9. เสา คสล.ขนาด 4x4 นิ้ว ยาว 5 เมตร  จํานวน  17 ต้น 
10. ตู้ใส่เครื่องขยายเสียงไม่น้อยกว่า 8 U พร้อมอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟ  จํานวน  2 ตู ้
11. เครื่อง FM-AM Tuner ดิจติอล  จํานวน  1 เครื่อง 
12. ลําโพงมอนิเตอร์  จํานวน  1 ชุด 

ราคากลางท่ีกําหนดในการจัดจ้างครั้งนี้   คือ   968,000.-บาท  (-เก้าแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-)  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

   ๑.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจ้างทํางานท่ีสอบราคาดังกล่าว 
  ๒.  ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ินและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร 
  5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสาร  ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี ้

6.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน สัญญาเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  
484,0๐๐.-บาท (-สีแ่สนแปดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) และผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน  หรือหน่วยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสารเชื่อถือได้ 
  
          2/กําหนดดูสถานท่ี.......... 
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กําหนดดูสถานท่ีก่อสร้าง ในวันท่ี  7  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕5  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง  
๑2.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร  ตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และกําหนดรับฟังคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ตั้งแต่เวลา  13.30 น. เป็นต้นไป  
สําหรับผู้ท่ีไม่ไปดูสถานท่ีก่อสร้างให้ถือว่าได้ทราบสถานท่ี  รับทราบอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว  เม่ือมีอุปสรรค
และปัญหาในเวลาทํางานจะนํามาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลนาสารไม่ได ้

  กําหนดการย่ืนซองสอบราคา  ณ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร  อําเภอ   พระ
พรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันท่ี  24  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ถึงวันท่ี 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕5  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)   

กําหนดการย่ืนซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง) ในวันท่ี 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕5  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.   

กําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันท่ี  9  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ตั้งแต่เวลา  ๑0.3๐ น.  
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ อําเภอ      พระ
พรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานท่ีกลาง) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารโครงการสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  4,๐๐๐.- บาท  ได้ท่ี     
ส่วนการคลัง  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร ตั้งแต่วันท่ี 24  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ถึงวันท่ี 7 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  และ ณ  ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง)  ในวันท่ี 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕5  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๗๕๗๖-๓๒๖๕-๖ ต่อ ๒๐๒  หรือทางเว็ปไซต์  www.nasan.go.th,   
www.gprocurement.go.th 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕5 

 
 

     (ลงชื่อ)             
(นายพยงค์   สงวนถ้อย) 

                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


