
บันทึกขอความ 
สวนราชการ     องคการบริหารสวนตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง 
ที่  รน  71502/021                                                      วันที่    6  พฤษภาคม  2554          
เร่ือง   ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการซ้ือเอกสารและเปดซองสอบราคา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

ตามทีอ่งคการบริหารสวนตําบลนาคา  ไดประกาศสอบราคาจางตามโครงการกอสรางบานทองถิ่นเทิดไทองค 
ราชัน หมูที่ 3, โครงการกอสรางวางทอประปา หมูที่  7,  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  4  ประกาศ  ณ  วันที่   
29  เมษายน  2554  น้ัน    เกิดความผิดพลาดในวันขายซองและยื่นซองสอบราคา  จึงขอขยายระยะเวลาในการซ้ือเอกสารและ 
เปดซองสอบราคาออกไปจากเดิม   ดังน้ี 
  จากเดิม 
                        กําหนดขายซอง/ยื่นซองสอบราคาในวันที่   9  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที ่ 18  พฤษภาคม  2554   เวลา  
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  และเปดซองสอบราคาในวันที่  19  พฤษภาคม  2554  
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  (หองประชุมที่วาการอําเภอสุขสําราญ)  ตั้งแตเวลา   
13.30  น.    เปนตนไป 
            ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ      500.-  บาท,    1,000.-  บาท ,   2,000.–  บาท  ไดที่    

สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา   ระหวางวันที ่   9   พฤษภาคม   2554    ถึงวันที ่    18   พฤษภาคม   2554     

ดูรายละเอียดไดที่   www.naka.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   077-874049   ตอ  105  ในวันเวลาราชการ  

                        เปล่ียนเปน 

                       กําหนดขายซอง/ยื่นซองสอบราคาในวันที่   9  พฤษภาคม  2554   ถึงวันที่   27  พฤษภาคม   2554   เวลา  

08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  และเปดซองสอบราคา ในวันที่  30  พฤษภาคม  2554 

ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  (หองประชุมที่วาการอําเภอสุขสําราญ)  ตั้งแตเวลา   

13.30  น.     เปนตนไป 

            ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ    500.-  บาท,    1,000.-  บาท ,   2,000.–  บาท     ไดที่   

สวนการคลัง   องคการบริหารสวนตําบลนาคา   ระหวางวันที ่  9   พฤษภาคม   2554    ถึงวันที ่   27   พฤษภาคม   2554     

ดูรายละเอียดไดที่   www.naka.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    077-874049   ตอ   105   ในวันเวลาราชการ 

  

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
  
                                                                                              (ลงชื่อ)…………………………………..……….... 
ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาคา                                                    (นางสุจรรยา  เจะหนู) 
………………………………………………………….…...                    เจาหนาทีพ่ัสดุ 
  
(ลงชื่อ)……………………………………………...….… 
              (นายอนุวิท  ชํานาญกิจ) 
       ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาคา                                             
                                                                                              (ลงชื่อ)...................................................... 
พิจารณาแลว                           (นางดารุณี  สันประเสริฐ) 
(       )    อนุมัติ           (       )   ไมอนุมัต ิ                หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
                      

(ลงชื่อ)………………………….……………………..... 
 (นายพลาวุธ  จางทอง) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาในการซื้อซอง/ยื่นซองและเปดซองสอบราคา 

โครงการกอสรางบานทองถ่ินเทิดไทองคราชัน  หมูท่ี 3 ตําบลนาคา 

----------------------------------- 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาคา  มีความประสงคจะขอขยายระยะเวลาในการซื้อซอง/  

ย่ืนซองและเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางบานทองถ่ินเทิดไทองคราชัน  หมูที่ 3  ตําบลนาคา  ฯ 

               จากเดิม           

              กําหนดขายซอง/ย่ืนซองสอบราคาในวันที่  9  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่  18  พฤษภาคม  2554     
เวลา  08.30 น.  ถึง   16.30  น.  ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  และ  เปดซองสอบราคา 
ในวันที่  19  พฤษภาคม  2554 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล 
(หองประชุมท่ีวาการอําเภอสุขสําราญ)    ต้ังแตเวลา   13.30  น.    เปนตนไป 

     ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ      500.-       บาท        ไดที ่   สวนการคลัง           

องคการบริหารสวนตําบลนาคา  ระหวางวันที่   9   พฤษภาคม   2554    ถึงวันที่    18   พฤษภาคม   2554     

ดูรายละเอียดไดที่   www.naka.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   077-874049     ตอ    105    

 ในวันเวลาราชการ  

                เปลี่ยนเปน                                                                                                    

               กําหนดขายซอง/ย่ืนซองสอบราคาในวันที่  9  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม  2554    

เวลา  08.30 น.  ถึง   16.30  น.  ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  และ  เปดซองสอบราคา  

ในวันที่  30  พฤษภาคม  2554 ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล 

(หองประชุมท่ีวาการอําเภอสุขสําราญ)    ต้ังแตเวลา   13.30  น.     เปนตนไป 

      ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ       500.-     บาท        ไดที่     สวนการคลัง   

องคการบริหารสวนตําบลนาคา   ระหวางวันที่   9   พฤษภาคม   2554   ถึงวันที่   27   พฤษภาคม   2554     

ดูรายละเอียดไดที่    www.naka.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    077-874049     ตอ    105     

ในวันเวลาราชการ  

ประกาศ    ณ   วันที่    6    เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.   2554 

 

 

 

(นายพลาวุธ  จางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

 

                  

 

 

 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาในการซื้อซอง/ยื่นซองและเปดซองสอบราคา 

โครงการกอสรางวางทอประปา  หมูท่ี  7  ตําบลนาคา 

----------------------------------- 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาคา  มีความประสงคจะขอขยายระยะเวลาในการซื้อซอง/  

ย่ืนซองและเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางวางทอประปา  หมูที่  7  ตําบลนาคา   

               จากเดิม           

              กําหนดขายซอง/ย่ืนซองสอบราคาในวันที่  9  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่  18  พฤษภาคม  2554     
เวลา  08.30 น.  ถึง   16.30  น.  ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  และ  เปดซองสอบราคา 
ในวันที่  19  พฤษภาคม  2554 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล 

(หองประชุมท่ีวาการอําเภอสุขสําราญ)    ต้ังแตเวลา   13.30  น.    เปนตนไป 

     ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ       1,000.-    บาท     ไดที ่     สวนการคลัง           

องคการบริหารสวนตําบลนาคา  ระหวางวันที ่ 9   พฤษภาคม   2554    ถึงวันที่     18   พฤษภาคม   2554     

ดูรายละเอียดไดที่   www.naka.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   077-874049     ตอ    105    

 ในวันเวลาราชการ  

                เปลี่ยนเปน                                                                                                    

               กําหนดขายซอง/ย่ืนซองสอบราคาในวันที่  9  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม  2554    

เวลา  08.30 น.  ถึง   16.30  น.  ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  และ  เปดซองสอบราคา  

ในวันที่  30  พฤษภาคม  2554 ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล 

(หองประชุมท่ีวาการอําเภอสุขสําราญ)    ต้ังแตเวลา   13.30  น.     เปนตนไป 

               ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ       1,000.-     บาท     ไดที่     สวนการคลัง   

องคการบริหารสวนตําบลนาคา  ระหวางวันที่   9   พฤษภาคม   2554   ถึงวันที่    27   พฤษภาคม   2554    

ดูรายละเอียดไดที่    www.naka.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    077-874049    ตอ    105     

ในวันเวลาราชการ  

ประกาศ    ณ   วันที่    6    เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.   2554 

 

 

 

(นายพลาวุธ  จางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

 

                  

 

 



 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาในการซื้อซอง/ยื่นซองและเปดซองสอบราคา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  4  ตําบลนาคา 

----------------------------------- 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาคา  มีความประสงคจะขอขยายระยะเวลาในการซื้อซอง/  

ย่ืนซองและเปดซองสอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  4  ตําบลนาคา   

               จากเดิม           

              กําหนดขายซอง/ย่ืนซองสอบราคาในวันที่  9  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่  18  พฤษภาคม  2554     

เวลา  08.30 น.  ถึง   16.30  น.  ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  และ  เปดซองสอบราคา 

ในวันที่  19  พฤษภาคม  2554 ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล 

(หองประชุมท่ีวาการอําเภอสุขสําราญ)    ต้ังแตเวลา   13.30  น.    เปนตนไป 

     ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ       2,000.-    บาท     ไดที ่     สวนการคลัง           

องคการบริหารสวนตําบลนาคา  ระหวางวันที ่ 9   พฤษภาคม   2554    ถึงวันที่     18   พฤษภาคม   2554     

ดูรายละเอียดไดที่   www.naka.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   077-874049     ตอ    105    

 ในวันเวลาราชการ  

                เปลี่ยนเปน                                                                                                    

               กําหนดขายซอง/ย่ืนซองสอบราคาในวันที่  9  พฤษภาคม  2554  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม  2554    

เวลา  08.30 น.  ถึง   16.30  น.  ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาคา  และ  เปดซองสอบราคา  

ในวันที่  30  พฤษภาคม  2554 ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล 

(หองประชุมท่ีวาการอําเภอสุขสําราญ)    ต้ังแตเวลา   13.30  น.     เปนตนไป 

      ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ      2,000.-     บาท     ไดที่      สวนการคลัง   

องคการบริหารสวนตําบลนาคา   ระหวางวันที่   9   พฤษภาคม   2554   ถึงวันที่    27   พฤษภาคม   2554    

ดูรายละเอียดไดที่    www.naka.go.th    หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    077-874049    ตอ    105     

ในวันเวลาราชการ  

ประกาศ    ณ   วันที่    6    เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ.   2554 

 

 

 

(นายพลาวุธ  จางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาคา 

 

                  

 

 


