
 
ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตําบลนาคา 

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4  ซอยระฆังทอง 
ตําบลนาคา  อาํเภอสุขสําราญ  จงัหวัดระนอง 

**************************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 4 ซอยระฆังทอง ตําบลนาคา อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง ขนาดความกว้าง         
1  เมตร  ยาว  803  เมตร หนา  0.15  เมตร  พร้อมปา้ยโครงการจํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. นาคา กําหนด)       โดยวิธีสอบราคา 
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้     เป็นเงินทั้งสิ้น          620,000.-    บาท            
(หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาแตกต่างหรือ   ไม่แตกต่างไป
จากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผูเ้สนอ
ราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง  จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)     
            ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
   1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ทีม่ีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
            2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
            3.  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  310,000.-  บาท    
            4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้    
           กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  31  มกราคม  2556  เวลา   10.00  น.   และกําหนดรบัฟังคํา
ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  31 มกราคม 2556  เวลา 11.00  น.  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาคา  

 กําหนดการยื่นซองสอบราคาในวันที่  28  มกราคม 2556 - 8  กุมภาพันธ์  2556    ระหว่างเวลา          
08.30 – 16.30   น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลนาคา และในวันที่             
11 กุมภาพันธ ์2556  ให้ย่ืน ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ       
ช้ัน 2  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30   น.  และกําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที ่ 12 กุมภาพันธ์  2556          
ต้ังแต่เวลา   10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ  ที่ว่าการอําเภอ           
สุขสําราญ  ช้ัน 2 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,000.-  บาท  ได้ที่  ส่วนการคลงั  องค์การบริหาร     
ส่วนตําบลนาคา  ระหว่างวันที่  28 มกราคม 2556 – 8  กุมภาพันธ์  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   
077 - 874049  ต่อ  105  ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์   www.naka.go.th   

ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2556 

                                                    
(นายพลาวุธ   จ่างทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกล้วยนอก  หมูท่ี่ 3  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านบางกล้วยนอก  หมู่ที่ 3  ตําบลนาคา  อําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง  โดยวิธีสอบราคา   นั้น 
            รวมราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น     1,450,000.-   บาท              
(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาแตกต่าง   หรือไม่
แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น 
(ผู้เสนอราคาจะต้อง รับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง  จะนําราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)                                                                        

            ผูม้ีสทิธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
            1.   เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชพีรับจ้างทํางานที่สอบราคาดังกล่าว 
            2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ย่ืนซองสอบราคา 
            3.  ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  725,000.-  บาท    
            4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
            กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  31  มกราคม  2556  ระหว่างเวลา  10.00  น.  และกําหนดรับ
ฟัง  คําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 31 มกราคม 2556  เวลา 11.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาคา  
 กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  28  มกราคม  2556  -  8  กุมภาพันธ์  2556    ระหว่างเวลา  
08.30 – 16.30  น.  และในวันที่  11 กุมภาพันธ์  2556  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30  น. ณ ศูนยร์วม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอสุขสําราญ  และกําหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2556  ต้ังแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ
อําเภอ ที่ว่าการอําเภอสุขสาํราญ                                                                                                                 

  ผูส้นใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   2,500.-  บาท  ได้ที่ส่วนการคลงั องค์การบริหาร    
ส่วนตําบลนาคา  ระหว่างวันที่  28  มกราคม  2556  ถึงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  
www.naka.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  077- 874049  ต่อ  105  ในวันและเวลาราชการ 

         ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2556 

                                                 
(นายพลาวุธ   จ่างทอง) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคา 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


