
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  หมูท่ี่ 7  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ที ่7 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่อบต. นาคา 
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย)   โดยวิธีสอบราคา    

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  240,000.-  บาท               
(สองแสนสี่หมืน่บาทถ้วน)  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาแตกต่างหรือ  ไม่แตกต่างไปจาก
ราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคา
จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง    จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)     

            ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
            1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชพีรับจ้างซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า   120,000.-  บาท  (หนึง่แสนสองหมืน่บาทถ้วน) 
            2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
            3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
            4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

            กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  11  มิถุนายน  2555  เวลา   09.00  น.  โดยพร้อมกัน  ณ      
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา ซึ่งผู้ควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ
ถ้าผู้ที่จะเข้าย่ืนซองสอบราคาไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสรา้งด้วยตนเอง จะมอบอํานาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ให้ ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และกําหนดรับฟังคํา
ช้ีแจง รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ในกรณีผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสรา้ง องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา ถือว่า
ได้รับ ทราบรายละเอียดแล้ว 

กําหนดขายแบบรูปรายการ    ในวันที่   6 - 20  มิถุนายน  2555  ระหวา่งเวลา  08.30 – 16.30  น.       
ในวันและเวลาราชการ  ณ  สว่นการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 

กําหนดรับซองใบเสนอราคา   ในวันที ่ 21  มิถุนายน  2555   ต้ังแต่เวลา  09.00  น.  – 12.00  น.           
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

2/ กําหนดขายแบบ...  
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กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที ่  21  มิถุนายน  2555   ต้ังแต่เวลา   13.00   น.   เป็นต้นไป          
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ      1,000.-     บาท       ได้ที่     ส่วนการคลงั                   
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    077 -  874049    ต่อ    105                         
ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.naka.go.th   

 
         ประกาศ  ณ  วันที ่  30   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   2555 
 

                                                  

(นายพลาวุธ   จ่างทอง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงปุ๋ย  หมู่ที ่4  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงปุ๋ย
หมู่ที่ 4 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. นาคา กําหนด    
พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย)   โดยวิธีสอบราคา    

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  150,000.-  บาท               
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาแตกต่างหรือ  ไม่แตกต่างไปจาก
ราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคา
จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง    จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)     

            ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
            1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชพีรับจ้างซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้าง วงเงนิไม่น้อยกว่า   75,000.-  บาท  (เจ็ดหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 
            2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
            3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
            4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

            กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  11  มิถุนายน  2555  เวลา   09.00  น.  โดยพร้อมกัน  ณ      
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา ซึ่งผู้ควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ
ถ้าผู้ที่จะเข้าย่ืนซองสอบราคาไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสรา้งด้วยตนเอง จะมอบอํานาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ให้ ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และกําหนดรับฟังคํา
ช้ีแจง รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ในกรณีผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสรา้ง องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา ถือว่า
ได้รับ ทราบรายละเอียดแล้ว 

กําหนดขายแบบรูปรายการ    ในวันที่   6 - 20  มิถุนายน  2555  ระหวา่งเวลา  08.30 – 16.30  น.       
ในวันและเวลาราชการ  ณ  สว่นการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 

กําหนดรับซองใบเสนอราคา   ในวันที ่ 21  มิถุนายน  2555   ต้ังแต่เวลา  09.00  น.  – 12.00  น.           
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

2/ กําหนดขายแบบ...  
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กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที ่  21  มิถุนายน  2555   ต้ังแต่เวลา   13.00   น.   เป็นต้นไป          
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ      700.-     บาท       ได้ที่     ส่วนการคลัง                    
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    077 -  874049    ต่อ    105                         
ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.naka.go.th   

 
         ประกาศ  ณ  วันที ่  30   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   2555 

                                                   

(นายพลาวุธ   จ่างทอง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที ่2  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง (รายละเอียดตามแบบแปลนที ่ อบต. นาคา 
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย)   โดยวิธีสอบราคา    

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  240,000.-  บาท               
(สองแสนสี่หมืน่บาทถ้วน)  และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาแตกต่างหรือ  ไม่แตกต่างไปจาก
ราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคา
จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง    จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)     

            ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
            1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชพีรับจ้างซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้าง วงเงินไม่น้อยกว่า   120,000.-  บาท  (หนึง่แสนสองหมืน่บาทถ้วน) 
            2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
            3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
            4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

            กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  11  มิถุนายน  2555  เวลา   09.00  น.  โดยพร้อมกัน  ณ      
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา ซึ่งผู้ควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ
ถ้าผู้ที่จะเข้าย่ืนซองสอบราคาไม่สามารถไปดูสถานที่ก่อสรา้งด้วยตนเอง จะมอบอํานาจโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ให้ ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย และกําหนดรับฟังคํา
ช้ีแจง รายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ในกรณีผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสรา้ง องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา ถือว่า
ได้รับ ทราบรายละเอียดแล้ว 

กําหนดขายแบบรูปรายการ    ในวันที่   6 - 20  มิถุนายน  2555  ระหวา่งเวลา  08.30 – 16.30  น.       
ในวันและเวลาราชการ  ณ  สว่นการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 

กําหนดรับซองใบเสนอราคา   ในวันที ่ 21  มิถุนายน  2555   ต้ังแต่เวลา  09.00  น.  – 12.00  น.           
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

2/ กําหนดขายแบบ...  
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กําหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที ่  21  มิถุนายน  2555   ต้ังแต่เวลา   13.00   น.   เป็นต้นไป          
ณ  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ ช้ัน 2 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ      1,000.-     บาท       ได้ที่     ส่วนการคลงั                   
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    077 -  874049    ต่อ    105                         
ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.naka.go.th   

 
         ประกาศ  ณ  วันที ่  30   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   2555 

                                                    

(นายพลาวุธ   จ่างทอง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 


