
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง   ผู้มคีุณสมบัติเสนอราคาและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือดําเนินงาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 1 บ้านชาคลี   

ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
********************** 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    ได้ดําเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  250  เมตร  หนา 0.15  เมตร ไหล่ทางหินกะสะข้างล่ะ  0.50 เมตร หรือมีพ้ืนทีไ่มน้่อย
กว่า  1,000 ตร.ม.  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.บางหินกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ราคากลางเป็นเงิน   619,000.-  บาท    (หกแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง  
ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  เลขที่ 98/2557 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2557    และกําหนดเปิดซองฯใน
วันที่  23 เดือน  พฤษภาคม 2557   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ
อําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2   ปรากฏว่าซึ่งมีผู้ย่ืนเสนอราคา จํานวน  2  ราย คือ 

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ร.วิสุต     เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
2. ห้างหุ่นส่วนจํากัด เค.อาร์.เอส.คอนสตรัคช่ัน  เอกสารขาด ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกห้างหุ่น

ส่วนจํากัด  ร.วิสุต    เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถกูต้อง ราคาที่ย่ืนเสนอ  616,800.- บาท (หกแสนหน่ึงหมื่นหกพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)   และคณะกรรมการได้บันทึกต่อรองราคาลงคงเหลือ เป็นเงิน  615,800  .- บาท  (หกแสนหน่ึง
หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคาที่ตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนดไว้   

จึงประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557  
 

 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง   ผู้มคีุณสมบัติเสนอราคาและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือดําเนินงาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแหลมแป๋ง หมู่ 1 บ้านชาคลี   

ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
********************** 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    ได้ดําเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยแหลมแป๋ง หมู่ที่ 1 บ้านชาคลี  ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง  4.00  เมตร ยาว  88  เมตร  หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินกะสะข้างล่ะ 0.50  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
88  ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบต.บางหิน  กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย  ราคา
กลางเป็นเงิน 234,000  บาท  (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)     

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  เลขที่ 99/2557 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม  2557   เปิดซองฯ ในวันที่  23 เดือน  พฤษภาคม 2557   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2   ปรากฏว่าซึ่งมีผู้ย่ืนเสนอราคา จํานวน  3  ราย 
คือ 

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส สําราญก่อสร้าง เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บารากัต 99 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง  ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.อาร์.เอส.คอนสตรัคช่ัน   เอกสารขาด -------ไม่เสนอราคา----- 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกห้าง

หุ้นส่วนจํากัด บารากัต 99 เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ราคาที่ย่ืนเสนอ เป็นเงิน  232,000.-บาท (สองแสน
สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคาที่ตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนดไว้   

จึงประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557  
 

 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง   ผู้มคีุณสมบัติเสนอราคาและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือดําเนินงาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม หมู่ 3 บ้านตะเคียนงาม   
ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

********************** 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    ได้ดําเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม  หมู่ที่  3  บ้านตะเคียนงาม  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินกะสะข้างละ  
0.50  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  800  ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน  1  ป้าย ราคากลางเป็นเงิน   499,000  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)   

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  เลขท่ี 100/2557 ลงวันที่ 
1 พฤษภาคม  2557   เปิดซองฯ ในวันที่  23 เดือน  พฤษภาคม 2557   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2   ปรากฏว่าซึ่งมีผู้ย่ืนเสนอราคา จํานวน  3  
ราย คือ 

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธราธิปการโยธา เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป เอกสารครบถ้วนถูกต้อง   ราคาเท่ากับราคากลางที่กําหนด 
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ร .วิสุต     เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกห้าง

หุ้นส่วนจํากัด ธราธิปการโยธา เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ราคาที่ย่ืนเสนอ เป็นเงิน  497,000.-บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคาที่ตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนดไว้   

จึงประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557  
 

 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง   ผู้มคีุณสมบัติเสนอราคาและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือดําเนินงาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย   
ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

********************** 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    ได้ดําเนินการสอบราคาจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 1)  หมู่ที่  5  บ้านคลองทราย  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินกะสะข้างล่ะ  0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบและรายการท่ี อบต.บางหิน กําหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย  ราคากลางเป็นเงิน   263,000  บาท  (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  เลขท่ี 101/2557 ลงวันที่ 
1 พฤษภาคม  2557   เปิดซองฯ ในวันที่  23 เดือน  พฤษภาคม 2557   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2   ปรากฏว่าซึ่งมีผู้ย่ืนเสนอราคา จํานวน  2  
ราย คือ 

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยายลังการโยธา เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ราคาเท่ากับราคากลางที่กําหนด 
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป เอกสารครบถ้วนถูกต้อง   ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกห้าง

หุ้นส่วนจํากัด ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป  เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ราคาที่ย่ืนเสนอ เป็นเงิน  260,000.-บาท (สอง
แสนหกหมื่นบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคาที่ตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนดไว้   

จึงประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557  
 

 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง   ผู้มคีุณสมบัติเสนอราคาและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือดําเนินงาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย   
ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

********************** 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    ได้ดําเนินการสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กซอยเขาช่อง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่  5  บ้านคลองทราย ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง   ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00  เมตร ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางหินกะสะข้างละ  0.50  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  400  ตร.ม. รายละเอียดตามรูปและรายการที่ อบต.บางหิน  กําหนด  ราคากลางเป็นเงิน   
263,000  บาท  (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  เลขท่ี 102/2557 ลงวันที่ 
1 พฤษภาคม  2557   เปิดซองฯ ในวันที่  23 เดือน  พฤษภาคม 2557   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2   ปรากฏว่าซึ่งมีผู้ย่ืนเสนอราคา จํานวน  2  
ราย คือ 

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยายลังการโยธา เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป เอกสารครบถ้วนถูกต้อง   ราคาเท่ากับราคากลางที่กําหนด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกห้าง

หุ้นส่วนจํากัด ยายลังการโยธา เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ราคาที่ย่ืนเสนอ   เป็นเงิน  260,000.-บาท (สอง
แสนหกหมื่นบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคาที่ตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนดไว้   

จึงประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557  
 

 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
เรื่อง   ผู้มคีุณสมบัติเสนอราคาและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือดําเนินงาน 

โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าและซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยางสายบางหิน-วังกุ่ม  หมูท่ี่ 4 บ้านวังกุ่ม   
ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

********************** 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน    ได้ดําเนินการสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าและ

ซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยางสายบางหิน-วังกุ่ม  หมู่ที่  4 บ้านวังกุ่ม  ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  
ขุดคูระบายนํ้าขนาด กว้างบน  0.90  เมตร  กว้างล่าง  0.60  เมตร ลึก 0.60  เมตร ยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง  2,000  เมตร  
พร้อมซ่อมแซมไหล่ทาง  โดยการลงดินถมและหินกะสะบริเวณที่ถูกนํ้ากัดเซาะ  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ 
อบต.บางหิน กําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราคากลางเป็นเงิน 214,000  บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)   

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง  ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน  เลขท่ี 103/2557 ลงวันที่ 
1 พฤษภาคม  2557   เปิดซองฯ ในวันที่  23 เดือน  พฤษภาคม 2557   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ที่ว่าการอําเภอกะเปอร์ ช้ัน 2   ปรากฏว่าซึ่งมีผู้ย่ืนเสนอราคา จํานวน  2  
ราย คือ 

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ส.สําราญก่อสร้าง เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ราคาตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนด 
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด บารากัต 99  เอกสารขาด  ราคาเท่ากับราคากลางที่กําหนด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกห้าง

หุ้นส่วนจํากัด ส.สําราญก่อสร้าง  เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ราคาที่ย่ืนเสนอ เป็นเงิน  212,900.-บาท (สอง
แสนหน่ึงหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   ซึ่งเป็นราคาที่ตํ่ากว่าราคากลางที่กําหนดไว้   

จึงประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่   23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557  
 

 

 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางหิน 
 
 
 
 

 


