
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาเหรง 
เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายพร้อม – บ้านนางสุคนธ์ หมู่ที่ 7 และ  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองสัน หมู่ที่ 9 
.............................................. 

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคา
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม - บ้านนางสุคนธ์  หมูท่ี่ 7 ต าบลนาเหรง ท า
การก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมท ารางระบายน้ าตัววี ยาว 30.00 เมตร พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุก
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลต าบลนาเหรงก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 2 ป้าย และ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 
ต าบลนาเหรง ท าการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลนาเหรงก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน 2 
ป้าย  
 

                    ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน    

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม - บ้านนางสุคนธ์  หมู่ที่ 7     
   .ต าบลนาเหรง ในวงเงิน  114,900  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)          

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 ต าบลนาเหรง   
    .       ในวงเงิน 120,150 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    1.  เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ทีม่ีอาชีพรับจ้างท างานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา      
                    ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองกันเช่นว่านั้น 
          ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาล
ต าบล 
นาเหรง ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                    

         ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพร้อม - บ้านนางสุคนธ์  หมู่ที่ 7  
ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  5๐,๐๐๐  บาท  

          โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสัน หมู่ที่ 9 ต้องมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  5๐,๐๐๐  บาท  

 



และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ 
        

                   ก าหนดดูสถานที่ ใน วันที่   30   พฤษภาคม  ๒๕๕7 ระหว่างเวลา 14.00 -16.00 น. ณ 
สถานที่ก่อสร้าง โดยพร้อมกันที่ส านักงานเทศบาลต าบลนาเหรง เวลา 13.30 น. หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่
ก่อสร้าง ถือว่าผู้นั้นทราบรายละเอียดและสถานที่ก่อสร้างดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการท างานจะ
น ามาอ้างให้พ้นผิดต่อเทศบาลไม่ได้ 
 

                   ก าหนดยื่นซองสอบราคา  วันที ่ 23  พฤษภาคม –  9  มิถุนายน   ๒๕๕7  เวลา 08.30 
- 16.30 น. โดยก าหนดสถานที่ยื่นซอง  ดังนี้ 
  วันที ่  23  พฤษภาคม -    6   มิถุนายน  2557  ก าหนดยื่นซอง  ณ  งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน  กองคลัง   เทศบาลต าบลนาเหรง  

                    วันที่   9     มิถุนายน  2557  ก าหนดยื่นซอง  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการ
จ้างของระดับอ าเภอที่ว่าการอ าเภอนบพิต า (ชั้น ๒)  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

            ก าหนดเปิดซองสอบราคา  วันที ่ 10  มิถุนายน   2557  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  เป็น
ต้นไป ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอนบพิต า     
 

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ไดท้ี่งาน
พัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง   เทศบาลต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที ่ 23     
.พฤษภาคม  -   9   มิถุนายน  2557 -   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7575-2111  ต่อ 13   
ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  23   เดอืน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 
 
 
 
 

( นายจริน  รักสนิท ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง 

 
 


