
 

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง (แบบ สขร.1) 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559  (ตุลำคม-กันยำยน 2558) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงหิน  อ ำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 
      (นางกรวรี ์ เทพพทิกัษ)์              (นางศุภราภรณ ์จนัสไีหม)       (นางนาตยา  มชัฌิม) 
             เจา้หนา้ที่พสัดุ          ผูอ้  านวยการกองคลงั อบต.บางหิน   ปลดัองคก์ารบริหารสว่นต าบลบางหิน 

 
 

(นายวิชยั  ศรีเจริญ) 
นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลบางหิน 

 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่              เดือน  พฤศจิกายน   2557 
ล าดับ 

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
 
 

- ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างในเดือนนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 

           (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่           เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 



 
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่              เดือน  ธันวาคม  2557 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างประกอบอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาง
หิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  (ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2558)  จ านวนเด็ก
เล็ก 68 คน วันละ 20 บาท/คน  
เป็นเวลา 100  วัน รายละเอียด
ตามท่ี อบต.บางหิน ก าหนด   
 

136,000 136,000 สอบราคา นางจันทรา ส านัก 
(134,640 บาท) 

1. นางจันทรา ส านัก 
 

มีผูย้ื่นซื้อซองและ
ยื่นซองเพียง 1 

ราย ราคาต่ ากว่า
ราคากลางที่
ก าหนดไว้ 

เลขท่ี 1/2558 
ลว. 28 พ.ย.58 

 
 

           (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่           เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. 2558 

 
 
 

 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่              เดือน  มกราคม  2558 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยป่าช้า หมู่ที่  4 
บ้านวังกุ่ม ต าบลบางหิน  
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  
160.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางหินกะสะข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 640 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ีก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย    
 
 

385,000 391,000 สอบราคา 1.หจก.ประกอบกิจการ
โยธา (385,000 บาท) 

2.บริษัทไทยอุดมการโยธา 
(390,000 บาท) 

บริษัทไทยอุดมการโยธา 
(385,000 บาท) 

ผู้ย่ืนซองล าดับท่ี 
1 เอกสารขาด 

จึงเรียกผู้ย่ืนซอง
ล าดับท่ี 2 มา
ต่อรองราคา  

เลขท่ี 3/2558 
ลว. 12 ธ.ค.58 

 
 
 
 
 



 
-2- 
                       

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยฐานะจิตร-สระ
น้ าจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านวังกุ่ม  
ต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร ยาว  165.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่
ทางหินกะสะข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
660  ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด  พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย   

 

 

 

393,000 403,000 สอบราคา 1.หจก.ประกอบ
กิจการโยธา (393,000 

บาท) 
2.บริษัทไทยอุดมการ
โยธา (400,000 บาท) 

บริษัทไทยอุดมการณ์
ยา (393,000 บาท) 

ผู้ยื่นซองล าดับที่ 1 
เอกสารขาด จึง
เรียกผู้ยื่นซอง
ล าดับที่ 2 มา
ต่อรองราคา  

เลขที่ 4/2558 
ลว. 12 ธ.ค.57 

 
 
 
 
 



 
-3- 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยฝายน้ าล้นคลอง
ทราย หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย 
ต าบลบางหิน อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  425.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
กะสะข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,700ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ
แปลนที่ก าหนด พร้อมป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย   

1,030,000 1,340,000 สอบราคา 1. หจก.ระนอง วีซี
กรุ๊ป  
(1,030,000 บาท) 

 
2. หจก.บารากัต 99 

(1,032,000 บาท) 

หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(1,030,000 บาท) 

 

ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว ้

เลขที่ 5/2558 
ลว. 30 ธ.ค.57 

 
 

           (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่           เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. 2558 

 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่              เดือน  กุมภาพันธ์  2558 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยคลองทราย หมู่
ที่  5  บ้านคลองทราย   ต าบล
บางหิน  อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง  ขนาดกว้าง  
4.00  เมตร ยาว  330.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่
ทางหินกะสะข้างละ 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,320 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
 

800,000 803,000 สอบราคา 1.หจก.ว.รัชนิพนธ์ 
(800,000 บาท)  

2.หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(801,000 บาท) 

หจก. ว รัชนิพนธ์ 
(800,000 บาท) 

ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว ้

เลขที่ 6/2558 
ลว. 8 ม.ค. 58 

 
 
 
 



-2- 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยคึกฤทธิ์ หมู่ที่  3  
บ้านตะเคียนงาม   ต าบล    
บางหิน  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร ยาว  210.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางหินกะสะ
ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ี
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   
 

508,000 512,000 สอบราคา 1.หจก.ยายลังการ
โยธา (508,000 บาท) 

2.หจก.ธราธิปการ
โยธา (510,000 บาท) 

หจก.ยายลังการโยธา 
(508,000 บาท) 

ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว ้

เลขที่ 3/2558 
ลว. 12 ธ.ค.58 

 
 
 

          (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่           เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 

 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่              เดือน   มีนาคม   2558 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการซ่อมแซมถนน Cape 
Sael สายบ้านบางหิน-บ้านวัง
กุ่ม  หมู่ที่  2  และหมู่ท่ี  4  
ต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  
2,486  เมตร  ไหล่ทางข้างล่ะ  
1.00 เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด  
 

1,995,000 1,999,000 สอบราคา หจก.อนิรุทการโยธา 
(1,995,000 บาท) 

หจก.อนิรุทการโยธา มีผู้ยื่นซองเพียงราย
เดียว ราคาต่ ากวา่

ราคากลางที่
ก าหนดไว ้

เลขที่ 6/2558 
ลว. 6 ก.พ. 58 

 
 

  (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่          เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่              เดือน  เมษายน  2558 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยยิ่งเจริญ หมู่ที่  1 
บ้านชาคลี  ต.บางหิน อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง  ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร ยาว 150.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ  
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ก าหนด  พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย   

367,000 358,000 สอบราคา 1. หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(356,500 บาท) 

2. หจก.ธนาธิปการโยธา 
(358,000 บาท) 

หจก.ว.รัชนิพนธ์ กรุ๊ป 
(356,500 บาท) 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว้  

เลขที่ 12/2558 
ลว. 22 เม.ย.58 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยเขายั่ว หมู่ที่ 1 
บ้านชาคลี  ต.บางหิน อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง ขนาดกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว  177.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางขา้งละ่ 0.50  เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
708 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   

432,000 422,000 สอบราคา 1. หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(356,500 บาท) 

2. หจก.ธนาธิปการโยธา 
(422,000 บาท) 

 หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(356,500 บาท) 

 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว้  

เลขที่ 13/2558 
ลว. 22 เม.ย.58 



 
-2- 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสวนปาล์มทักษณิ  
หมู่ที่  2  บา้นบางหนิ  ต.บางหนิ 
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ขนาดกวา้ง  
4.00  เมตร ยาว  76.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย   

187,000 182,000 สอบราคา 1. หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(181,000 บาท) 

2. หจก.ธนาธิปการโยธา 
(182,000 บาท) 

 หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(181,000 บาท) 

 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว้  

เลขที่ 14/2558 
ลว. 22 เม.ย.58 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยหน่วยพิทักษ์ปา่  
หมู่ที่  3  บ้านตะเคียนงาม  ต.
บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  
118.00  เมตร หนา  0.15  เมตร 
ไหล่ทางขา้งละ่  0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 472 
ตารางเมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   

280,000 282,000 สอบราคา 1. หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(280,500 บาท) 

2. หจก.ธนาธิปการโยธา 
(280,000 บาท) 

 หจก.ธนาธิปการ
โยธา 

(280,000 บาท) 
 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว้  

เลขที่ 9/2558 
ลว. 17 เม.ย.58 

 



-3- 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชุมชน
หน้าตลาดนัดบางหิน หมู่ที่ 2  
บ้านบางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ 
จ.ระนอง ขนาดกว้าง  0.50  
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  ยาว 
112.00  เมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย  

613,000 613,000 สอบราคา - - 
 

ไม่มีผู้ยื่นซอง  -------- 

 
 
 
 

           (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่           เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
 
 

 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่              เดือน  พฤษภาคม   2558 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ชุมชนหน้าตลาดนัดบางหิน หมู่
ท่ี 2  บ้านบางหิน ต.บางหิน อ.
กะเปอร์ จ.ระนอง ขนาดกว้าง  
0.50  เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร  ยาว 112.00  เมตร  
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนท่ีก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย  

610,000 613,000 สอบราคา 1. หจก.กัญญาพัชรการ
โยธา(610,000 บาท) 

 

หจก.กัญญาพัชรการ
โยธา        

   (610,000 บาท) 
 

ประกาศครั้งท่ี 2 
มีผู้ย่ืนซองเพียง
รายเดียว เอกสาร
ครบถ้วน เรียก
ต่อรองราคา  

เลขท่ี 15/2558 
ลว. 22 เม.ย.58 

 
 

           (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่           เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

 วันที่    24    เดือน  มิถุนายน  2558  
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยแหลมแป๋ง หมู่ที ่ 
1  บ้านชาคลี  ต าบลบางหนิ  
อ าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  
170.00  เมตร หนา  0.15  เมตร 
ไหล่ทางหนิกะสะขา้งละ 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 680 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ก าหนด พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย   
 
 

415,000 421,000 สอบราคา 1. หจก.ยายลังการโยธาโยธา
(415,000 บาท)  
2. หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(419,000 บาท) 
3. หจก.ธราธิปการโยธา 
(420,000 บาท) 
4. หจก.ประกอบกิจการ
โยธา 
(419,000 บาท) 
 

 
 

หจก.ยายลังการโยธา 
(415,000 บาท) 

 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว้  

เลขที่ 17/2558 
ลว.24 มิ.ย. 58 

 
 
 
 
 



-2- 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยสวนปาล์มทักษณิ  
หมู่ที่  2  บ้านบางหิน  ต าบลบาง
หิน  อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  97.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางหินกะสะข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามปริมาณงานและ
แบบแปลนที่ก าหนด  พร้อมปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย  

235,000 238,000 สอบราคา 1. หจก.ระนอง วีซีกรุ๊ป 
(235,000 บาท) 
3. หจก.ธราธิปการโยธา 
(237,000 บาท) 
 

 
 

1. หจก.ระนอง วีซี
กรุ๊ป  

(235,000 บาท) 
 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว้  

เลขที่  16/2558 
ลว. 17 มิ.ย. 58 

 
 
 
           (ลงชื่อ)............................................................................ 

(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  

 วันที่  24    เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่  29   เดือน   กรกฏาคม   2558 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต สายแยก ทล .4 –
แหลมพ่อตา หมู่ที่ 2 บ้านบางหิน 
ต าบลบางหิน  อ า เภอกะ เปอร์ 
จังหวัดระนอง ขนาด ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว  638 เมตร 
หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 
1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
5,104 ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  146 ตร.ม.ตาม
ปริ ม าณงานและแบบแปลนที่
ก าหนด   

1,938,000 1,935,000 สอบราคา 1. หจก.วิศวเมธี                
(1,938,000 บาท)  
2. หจก.อนิรุทการโยธาและ
ก่อสร้าง  
(1,935,000 บาท) 
 
 

 
 

หจก.อนิรุทการโยธา
และก่อสร้าง 

 (1,935,000 บาท) 
 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากว่าราคา
กลางท่ีก าหนดไว้  

- 

 
 

         (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่       เดือน  กรกฏาคม   พ.ศ. 2558 

 
 
 

 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่         เดือน   สิงหาคม   2558 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการปรับปรุงบริเวณลาน
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางหิน  (ครั้งที่ 2)  หมู่  2  บ้าน
บางหิน ต าบลบางหิน  อ าเภอ
กะเปอร์  จังหวัดระนอง  โดยการ
ก่อสร้างหลังคากันสาดด้านหน้า
อาคาร ก่อสร้างหลังคาคลุมเดิน 
ติ ด ตั้ ง หลั ง ค า คลุ ม บ่ อ ท ร า ย 
ปรับปรุงทางเข้าและประตูเปิด-
ปิดทางเข้า ทาสีภายนอกภายใน
อาคาร ลวดตาข่าย ฝ้ารอบบนอ่ า
เชิงชาย รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนที่ อบต.บาง
หิ น   ก า ห น ด   พ ร้ อ ม ป้ า ย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

258,500 259,000 สอบราคา นายสมชาย นาวาทอง 
258,500 

นายสมชาย นาวาทอง 
258,500 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากวา่
ราคากลางที่
ก าหนดไว้  

19/2558 ลงวันที่ 
27 สิงหาคม 2558 

 
 
 
 
 
 



-2- 
 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ถนนสายหน่วยพิทักษป์่าตะเคียน
งาม หมู่ที่ 3   บา้นตะเคียนงาม  
ต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง  ขนาดกวา้ง  2.10 
เมตร  สูง  2.10  เมตร  ยาว 
6.00  เมตร จ านวน  2  ชอ่ง 
รายละเอียดตามรูปแบบและ
รายการแบบแปลนที่ อบต.บาง
หิน ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย    

442,000 500,000 สอบราคา 1. หจก.ยายลังการโยธา 
(442,000 บาท) 
2. หจก.ธราธิปการโยธา 
(458,000 บาท) 

หจก.ยายลังการโยธา 
(442,000 บาท) 

 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากวา่ราคา
กลางที่ก าหนดไว้  

20/2558 ลงวันที่ 
28 สิงหาคม 2558 

 
 

         (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่  24   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่  15    เดือน   กันยายน    2558 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจา้ง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
บ้ า น วั ง กุ่ ม  ต า บ ล บ า ง หิ น  
อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง  
โดยการขนาดกว้าง   8 .00  
เ ม ต ร   ย า ว   1 8   เ ม ต ร  
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่ อบต.บางหิน 
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย   

123,500 123,500 สอบราคา นายสมชาย นาวาทอง นายสมชาย นาวาทอง 
123,500 

เอกสารครบถ้วน 
ราคาต่ ากว่าราคา
กลางท่ีก าหนดไว้  

23/2558 ลงวันท่ี 15 
กันยายน 2558 

 
 

         (ลงชื่อ)............................................................................ 
(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  
 วันที่   15    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


