
           

       ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
       เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเตย หมู่ที่ ๒  
                           ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

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

     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยห้วยเตย หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
สอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
         ๑.เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
         ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
         ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
         ๔.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านนา 
          ๕.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ซอยห้วยเตย หมู่ที่ ๒ ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอรื จังหวัดระนอง 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา และในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ให้ยื่นณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ (ชั้น๒) 
ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เวลา ๑๐.๐๐ น ถึง เวลา ๑๑.๐๐ น  และก าหนดเปิด
ซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านนา เลขที่ ๗๕ หมู่ ๔ ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.bannasao.go.th,www.ranonglocal.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๙๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

             
(นายสัญชัย สมบัติมาศ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยช่อง หมู่ที่ ๕  

ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
  ---------------------------- 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ห้วยช่อง หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี ้

          ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ซอย
ห้วยช่อง หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านนา อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา และในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้
ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อระดับอ าเภอ (ชั้น๒) ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เวลา 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้น
ไป 
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   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตพบลบ้านนา ในราคาชุดละ 
๓๐๐.-บาท ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bannasao.go.th www.ranonglocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐๗๗๘๙๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

             
(นายสัญชัย สมบัติมาศ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
   เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชี่ยวเหลียง หมู่ที่ ๓ 
                     ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
      ------------------------------- 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายเชี่ยวเหลียง หมู่ที่ ๓ ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
          ๑.เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน 

ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
          ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
          ๔.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านนา 
         ๕.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

          ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๑.๓๐ น. ณ หมู่ ๓ ต าบลเชีย่วเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา และในวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ยื่นณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ 
(ชั้น ๒) อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป 
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          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
ในราคา ชุดละ ๓๐๐.-บาท ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  www.bannasao.go.th และ 
www.ranonglocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๙๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

      
(นายสัญชัย สมบัติมาศ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนรอง หมู่ที่ ๔  

ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
----------------------------------------- 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ขุนรอง หมู่ที่ ๔ ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๕๖,๕๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

          ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ซอย
ขุนรอง หมู่ ๔ ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา และในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ยื่น ณ 
ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ (ชั้น ๒) เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น 
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเ่วลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป 
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          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bannasao.go.th www.ranonglocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐๗๗๘๙๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

              
(นายสัญชัย สมบัติมาศ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่า หมู่ที่ ๕  

ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
------------------------------------ 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
วัดป่า หมู่ที่ ๕ ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๖๓,๕๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านนา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี ้ 

          ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ซอย
วัดป่า หมู่ ๕ ต าบลเชี่ยวเหลียง อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ 
น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา  และในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ยื่น ณ ณ 
ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอกะเปอร์ (ชั้น ๒) อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ 
น. เป็นต้นไป 
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ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา ในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท 
ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bannasao.go.th www.ranonglocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐๗๗๘๙๐๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

       
(นายสัญชัย สมบัติมาศ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา 
 
 

 

 

 


