
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการปรับพื้นที่พลเมืองใช้ร่วมกัน จํานวน 1 ไร่  หมู่ที่ 5  

ตําบลนาคา  อาํเภอสุขสําราญ  จงัหวัดระนอง 
**************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับพ้ืนที่พลเมืองใช้
ร่วมกัน  จํานวน 1  ไร่ หมู่ที่ 5 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาคา กําหนด)  โดยวิธีสอบราคา 
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น       211,200.-      บาท                        
(สองแสนหนึ่งหมื่นหนึง่พนัสองร้อยบาทถ้วน)  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาแตกต่างหรือ  
ไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง
นั้น  (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง   จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)     
            ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
            1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจง้เวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
            2. ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
            3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
           กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  3  มิถุนายน  2556  เวลา   10.00  น.   และกําหนดรับฟังคํา
ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 มิถุนายน 2556  เวลา 11.00  น.  ณ  ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบล
นาคา  

 กําหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่  23 พฤษภาคม  2556 - 6  มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา         
08.30 – 16.30   น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา และในวันที่             
7  มิถุนายน  2556  ให้ย่ืน  ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ        
ช้ัน 2  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  และกําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556  ต้ังแต่เวลา   
10.00  น.  เปน็ต้นไป  ณ  ศนูย์รวมข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  ได้ที่  ส่วนการคลัง องค์การบริหาร     
ส่วนตําบลนาคา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 – 6 มิถุนายน 2556  หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข       
077 - 874049  ต่อ  105  ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.naka.go.th   

                           ประกาศ  ณ  วันที ่  17   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2556 

                                           
      (นายพลาวธุ   จ่างทอง)  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
 



 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ในการประกอบศาสนกิจของประชาชน 

สํานักสงฆ์ร่วมพัฒนา  หมู่ที ่2  ตําบลนาคา  อําเภอสุขสําราญ  จงัหวัดระนอง 
**************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนก 
ประสงค์ในการประกอบศาสนกิจของประชาชน  หมู่ที่ 2  ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง พร้อม 
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาคา กําหนด)  โดยวิธีสอบราคา 
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น       327,800.-      บาท                        
(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาแตกต่างหรือ   
ไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลาง
นั้น  (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง   จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)     
            ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
            1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจง้เวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
            2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
            3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
           กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  3  มิถุนายน  2556  เวลา   10.00  น.   และกําหนดรับฟังคํา
ช้ีแจงรายละเอยีดเพิ่มเติมในวันที่ 3 มิถุนายน 2556  เวลา 11.00  น.  ณ  ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบล
นาคา  

 กําหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่  23 พฤษภาคม  2556 - 6  มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา         
08.30 – 16.30   น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา และในวันที่             
7  มิถุนายน  2556  ให้ย่ืน  ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ        
ช้ัน 2  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  และกําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556  ต้ังแต่เวลา   
10.00  น.  เปน็ต้นไป  ณ  ศนูย์รวมข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  ได้ที่  ส่วนการคลัง องค์การบริหาร     
ส่วนตําบลนาคา ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 – 6 มิถุนายน 2556  หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข       
077 - 874049  ต่อ  105  ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.naka.go.th   

                           ประกาศ  ณ  วันที ่  17   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2556 

                                           
(นายพลาวุธ   จ่างทอง)  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
 



 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะสํานักสงฆ์ หมู่ที่ 7 

ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง 
**************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะ  หมูท่ี่ 7 ตําบลนาคา  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาคา กําหนด)  โดยวิธีสอบราคา 
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น       150,000.-      บาท                        
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาแตกต่างหรือ   ไมแ่ตกต่างไป
จากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น  (ผู้เสนอ
ราคาจะ ต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง  จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิด ชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)     
            ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
            1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจง้เวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
            2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้  
เสน อราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
            3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
           กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  3  มิถุนายน  2556  เวลา   10.00  น.   และกําหนดรับฟังคํา
ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 มิถุนายน 2556  เวลา 11.00  น.  ณ  ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบล
นาคา  

 กําหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่  23 พฤษภาคม  2556 - 6  มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา         
08.30 – 16.30   น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา  และในวันที่             
7 มิถุนายน 2556  ให้ย่ืน  ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ         
ช้ัน 2  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  และกําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556  ต้ังแต่เวลา   
10.00  น.  เปน็ต้นไป  ณ  ศนูย์รวมข้อมูลขา่วสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-  บาท  ได้ที่  ส่วนการคลงั  องค์การบริหาร        
ส่วนตําบลนาคา ระหว่างวันที่  23 พฤษภาคม 2556 – 6 มิถุนายน 2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข       
077 - 874049  ต่อ  105  ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.naka.go.th   

                           ประกาศ  ณ  วันที ่  17   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2556 

                                         
(นายพลาวุธ   จ่างทอง)  

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 



 
 
 
 
 
 
 

 
 


