
 
     

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางหิน 

เรื่อง   สอบราคาจางโครงการจางเหมาเจาะบอบาดาล  จํานวน  2  บอ ครั้งที่  2    
 ณ  หมูที่  3  บานตะเคียนงาม  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง 

***************** 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางหนิ มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการจางเหมา

ขุดเจาะบอบาดาล จํานวน  2  บอ ครั้งที่ 2  ณ หมูที่ 3  บานตะเคียนงาม  ตําบลบางหิน  อําเภอ

กะเปอร จังหวัดระนอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1  โครงการจางเหมาขดุเจาะบอบาดาลบริเวณระบบประปาบานตะเคียนงาม หมูที่  3  บาน

ตะเคียนงาม โดยการขุดเจาะบอบาดาล ขนาด  6  นิ้ว  ที่ความลึก  130  เมตร  กรุทอดวย พี.วี.ซี. ชั้น

คุณภาพ  13.5  ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา  4  ลบ.ม./ซม. พรอมปายโครงการ จํานวน  1  ปาย  

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหิน กําหนด 
 ราคากลาง  300,000  บาท  (สามแสนบาทถวน) 
 1.2  โครงการจางเหมาขุดเจาะบอบาดาลบริเวณระบบประปาบานกลาง  หมูที ่  3  บาน

ตะเคียนงาม โดยการขุดเจาะบอบาดาล ขนาด  6  นิ้ว  ที่ความลึก  130  เมตร  กรุทอดวย พี.วี.ซี. ชั้น

คุณภาพ  13.5  ปริมาณน้ําที่สูบไดไมนอยกวา  4  ลบ.ม./ซม. พรอมปายโครงการ จํานวน  1  ปาย  

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางหิน กําหนด   
ราคากลาง  300,000  บาท  (สามแสนบาทถวน) 
 รวมเปนเงิน  600,000  บาท  (หกแสนบาทถวน)  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว   

2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิน่  

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับ เอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้นชื่อแลว 



4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลบางหิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภท 

5.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงนิไมนอยกวา  300,000  บาท  

 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่  25  เดือน มิถุนายน   2555  เวลา 10.00 น. โดยพรอมกัน ณ  

องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ซึ่งผูควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่ และลงชื่อไวเปนหลักฐาน และถา

ผูที่จะเขายื่นซองสอบราคา ไมสามารถไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองจะมอบอํานาจโดยถูกตองตาม

กฎหมายใหตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได  โดยตัวแทนจะตองแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจาหนาที่ดวย 

และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ในกรณีผูไมไปดูสถานที่กอสรางองคการ

บริหารสวนตําบลบางหิน ถือวาไดรับทราบรายละเอียดแลว 

 กําหนดขายรูปแบบรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18-29  มิถุนายน  2555 

ระหวาง  เวลา  08.30 น. - 16.30  น.  ในวันราชการ   ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางหิน   

เลขที่  10  หมูที่ 2 ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง  

 กําหนดรับซองใบเสนอราคา ในวันที่  2  กรกฏาคม   2555  เวลา 10.00 น. - 16..30  น.  ณ 

หองศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง  ที่วาการอําเภอกะเปอร   จังหวัดระนอง 

 กําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 3  กรกฏาคม   2555  ตั้งแตเวลา  10.00 น.  เปนตน

ไป  ณ  หองศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง  ที่วาการอําเภอกะเปอร   จังหวัดระนอง 
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ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  600   บาท  ไดทีส่ํานกังานองคการบริหาร

สวนตําบลบางหิน  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  0-7786-1246  ในวันและเวลาราชการ ดู

รายละเอียดไดที่เว็ปไซต  www.banghin.go.th 

ประกาศ  ณ  วันที ่  15  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  2555 

 

 

 
   (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางหิน 

เรื่อง   สอบราคาจางโครงการกอสรางที่อาบน้ําละหมาด มัสยิดซีลาฮุดดีน     
 ณ  หมูที่  1  บานชาคลี   ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง 

************************************ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางหนิ มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการกอสรางที่

อาบน้ําละหมาด มัสยิดซีลาฮุดดีน หมูที่  1 ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง  โดยการ

กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง  3.80  เมตร ยาว  4.50  เมตร ตามรูปแบบที่ อบต.บางหิน 
กําหนดราคากลาง 175,000  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)   

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว   



2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิน่  

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับ เอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้นชื่อแลว 

4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลบางหิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภท 

5.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงนิไมนอยกวา  87,500  บาท  

 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่  25  เดือน มิถุนายน   2555  เวลา 10.00 น. โดยพรอมกัน ณ  

องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ซึ่งผูควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่ และลงชื่อไวเปนหลักฐาน และถา

ผูที่จะเขายื่นซองสอบราคา ไมสามารถไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองจะมอบอํานาจโดยถูกตองตาม

กฎหมายใหตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได  โดยตัวแทนจะตองแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจาหนาที่ดวย 

และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ในกรณีผูไมไปดูสถานที่กอสรางองคการ

บริหารสวนตําบลบางหิน ถือวาไดรับทราบรายละเอียดแลว 

 กําหนดขายรูปแบบรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18-29  มิถุนายน  2555 

ระหวาง  เวลา  08.30 น. - 16.30  น.  ในวันราชการ   ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางหิน   

เลขที่  10  หมูที่ 2 ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง  

 กําหนดรับซองใบเสนอราคา ในวันที่  2  กรกฏาคม   2555  เวลา 10.00 น. - 16..30  น.  ณ 

หองศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง  ที่วาการอําเภอกะเปอร   จังหวัดระนอง 

 กําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 3  กรกฏาคม   2555  ตั้งแตเวลา  10.00 น.  เปนตน

ไป  ณ  หองศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง  ที่วาการอําเภอกะเปอร   จังหวัดระนอง 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300   บาท  ไดทีส่ํานกังานองคการบริหาร

สวนตําบลบางหิน  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  0-7786-1246  ในวันและเวลาราชการ ดู

รายละเอียดไดที่เว็ปไซต  www.banghin.go.th  

 ประกาศ  ณ  วันที ่  15  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  2555 

 



 
   (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหิน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางหิน 
เรื่อง   สอบราคาจางโครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงคและสนามเปตอง 

 ณ  หมูที่  2  บานบางหิน  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง 
************************************ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางหนิ มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการกอสราง

ลานกีฬาอเนกประสงคและสนามเปตอง หมูที  2 บานบางหิน ตําบลบางหิน อําเภอกะเปอร จงัหวัด



ระนอง  โดยการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหลก็  ขนาดกวาง 12.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร ตาม

รูปแบบที่ อบต.บางหิน กําหนด กําหนดราคากลาง 191,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)   
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว   

2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิน่  

3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับ เอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้นชื่อแลว 

4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลบางหิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภท 

5.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงนิไมนอยกวา  95,500  บาท  

 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่  25  เดือน มิถุนายน   2555  เวลา 10.00 น. โดยพรอมกัน ณ  

องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ซึ่งผูควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่ และลงชื่อไวเปนหลักฐาน และถา

ผูที่จะเขายื่นซองสอบราคา ไมสามารถไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองจะมอบอํานาจโดยถูกตองตาม

กฎหมายใหตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได  โดยตัวแทนจะตองแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจาหนาที่ดวย 

และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ในกรณีผูไมไปดูสถานที่กอสรางองคการ

บริหารสวนตําบลบางหิน ถือวาไดรับทราบรายละเอียดแลว 

 กําหนดขายรูปแบบรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18-29  มิถุนายน  2555 

ระหวาง  เวลา  08.30 น. - 16.30  น.  ในวันราชการ   ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางหิน   

เลขที่  10  หมูที่ 2 ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง  

 กําหนดรับซองใบเสนอราคา ในวันที่  2  กรกฏาคม   2555  เวลา 10.00 น. - 16..30  น.  ณ 

หองศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง  ที่วาการอําเภอกะเปอร   จังหวัดระนอง 

 กําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 3  กรกฏาคม   2555  ตั้งแตเวลา  10.00 น.  เปนตน

ไป  ณ  หองศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง  ที่วาการอําเภอกะเปอร   จังหวัดระนอง 

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300   บาท  ไดทีส่ํานกังานองคการบริหาร

สวนตําบลบางหิน  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  0-7786-1246  ในวันและเวลาราชการ ดู

รายละเอียดไดที่เว็ปไซต  www.banghin.go.th  



 ประกาศ  ณ  วันที ่  15  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  2555 

 

 
   (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหิน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางหิน 
เรื่อง   สอบราคาจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลุมพอโพธิ์  
 ณ  หมูที่  3  บานตะเคียนงาม  ตําบลบางหิน  อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง 

************************************ 



ดวยองคการบริหารสวนตําบลบางหนิ มีความประสงคจะสอบราคาจางตามโครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลุมพอโพธิ์  หมูที่  3  บานตะเคียนงาม  ตําบลบางหนิ อําเภอกะเปอร 

จังหวัดระนอง   โดยการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  4.00 เมตร  ยาว  71.00  เมตร 

ไหลทางหนิกะสะขางละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นทีค่อนกรีต 284.00 ตารางเมตรตามรูปแบบที ่อบต.บาง

หิน  กําหนด  กําหนดราคากลาง 177,000  บาท  (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพนับาทถวน)  
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
5. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจางทํางานที่สอบราคาดังกลาว   

6. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนเปนผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิน่  

7. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับ เอกสทิธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้นชื่อแลว 

8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลบางหิน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภท 

5.  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน  ในวงเงนิไมนอยกวา  88,500  บาท  

 กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่  25  เดือน มิถุนายน   2555  เวลา 10.00 น. โดยพรอมกัน ณ  

องคการบริหารสวนตําบลบางหิน ซึ่งผูควบคุมงานจะนําไปดูสถานที่ และลงชื่อไวเปนหลักฐาน และถา

ผูที่จะเขายื่นซองสอบราคา ไมสามารถไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเองจะมอบอํานาจโดยถูกตองตาม

กฎหมายใหตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได  โดยตัวแทนจะตองแสดงหนังสือมอบอํานาจกับเจาหนาที่ดวย 

และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ในกรณีผูไมไปดูสถานที่กอสรางองคการ

บริหารสวนตําบลบางหิน ถือวาไดรับทราบรายละเอียดแลว 

 กําหนดขายรูปแบบรายการและกําหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 18-29  มิถุนายน  2555 

ระหวาง  เวลา  08.30 น. - 16.30  น.  ในวันราชการ   ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบางหิน   

เลขที่  10  หมูที่ 2 ตําบลบางหิน   อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง  

 กําหนดรับซองใบเสนอราคา ในวันที่  2  กรกฏาคม   2555  เวลา 10.00 น. - 16..30  น.  ณ 

หองศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง  ที่วาการอําเภอกะเปอร   จังหวัดระนอง 

 กําหนดเปดซองใบเสนอราคา  ในวันที่ 3  กรกฏาคม   2555  ตั้งแตเวลา  10.00 น.  เปนตน

ไป  ณ  หองศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจาง  ที่วาการอําเภอกะเปอร   จังหวัดระนอง 



ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300   บาท  ไดทีส่ํานกังานองคการบริหาร

สวนตําบลบางหิน  หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข  0-7786-1246  ในวันและเวลาราชการ ดู

รายละเอียดไดที่เว็ปไซต  www.banghin.go.th  

 ประกาศ  ณ  วันที ่  15  เดือน  มิถุนายน    พ.ศ.  2555 

 

 
       (นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

        นายกองคการบริหารสวนตําบลบางหิน 


