
แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  อ าเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง 

วันที่   26   เดือน  กุมภาพันธ์  2559 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการก่อสร้างถังน้ าหอสูง 
พร้อมท่อจ่ายน้ าประปาซอย
สวนปาล์มทักษิณ หมู่ 3 ต าบล
บางหิน อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ี อบต.บาง
หิน ก าหนด   
 

468,000 377,000 ตกลงราคา หจก.อภิชาติ ก่อสร้าง 
99 

377,000 

หจก.อภิชาติก่อสร้าง 
99 

375,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายืน่
เอกสารใบเสนอ
ราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจา้ง
เสนอ ไม่เกินกว่า
ราคากลางที่
ก าหนด 

เลขท่ี 14/2559 
ลว. 9 ก.พ.59 

2. โครงการก่อสร้างถังน้ าหอสูง 
พร้อมท่อจ่ายน้ าประปาบริเวณ
ที่ท าการ อบต.บางหิน หมู่ 2 
ต าบลบางหิน อ าเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ี อบต.บาง
หิน ก าหนด   
 

468,000 377,000 ตกลงราคา หจก.อภิชาติ ก่อสร้าง 
99 

377,000 

หจก.อภิชาติก่อสร้าง 
99 

375,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายืน่
เอกสารใบเสนอ
ราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจา้ง
เสนอ ไม่เกินกว่า
ราคากลางที่
ก าหนด 

เลขท่ี 15/2559 
ลว. 9 ก.พ.59 

 
 
 



 
-2- 

 
ล าดับ

ที่ 
งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

3. โครงการติดตั้งถังกรองสนิม
เหล็กซอยเขายั่ว หมู่ที่ 1ต าบล
บางหิน อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานท่ี อบต.บางหิน 
ก าหนด   
 

97,000 69,000 ตกลงราคา นายสชุาติ บุญช่วย 
69,000 

นายสชุาติ บุญช่วย 
68,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายืน่
เอกสารใบเสนอ
ราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจา้ง
เสนอ ไม่เกินกว่า
ราคากลางที่
ก าหนด 

เลขท่ี 16/2559 
ลว. 12 ก.พ.59 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยคลองน้ าแดง  หมู่ 5 ต าบล
บางหิน อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานท่ี อบต.บางหิน 
ก าหนด   

93,500 90,000 ตกลงราคา นายสชุาติ บุญช่วย 
90,000 

นายสชุาติ บุญช่วย 
90,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายืน่
เอกสารใบเสนอ
ราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจา้ง
เสนอ ไม่เกินกว่า
ราคากลางที่
ก าหนด 

เลขท่ี 17/2559 
ลว. 12 ก.พ.59 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5. โครงการปรับปรุงและขยาย
เขตระบบประปาถนนเพชร
เกษม (เชิงสะพานสาวน้อย) 
หมู่ 1 ต าบลบางหิน อ าเภอ
กะเปอร์ จังหวัดระนอง 
รายละเอียดตามปริมาณงานที่ 
อบต.บางหิน ก าหนด   

338,000 338,000 ตกลงราคา นายสชุาติ บุญช่วย 
338,000 

นายสชุาติ บุญช่วย 
336,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายืน่
เอกสารใบเสนอ
ราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจา้ง
เสนอ ไม่เกินกว่า
ราคากลางที่
ก าหนด 

เลขที่ 18/2559 
ลว. 14 ก.พ.59 

6.. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านกลาง หมู่ 3 ต าบล
บางหิน อ าเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง รายละเอียดตาม 
ปริมาณงานที่ อบต.บางหิน 
ก าหนด   

508,500 492,000 ตกลงราคา หจก.อภิชาติก่อสร้าง 99 
492,000 

นายสชุาติ บุญช่วย 
490,000 

1. ผู้บริหารเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้
รับจ้าง เพื่อมายืน่
เอกสารใบเสนอ
ราคา 
2. ราคาที่ผู้รับจา้ง
เสนอ ไม่เกินกว่า
ราคากลางที่
ก าหนด 

เลขที่ 19/2559 
ลว. 19 ก.พ.59 

 
       (ลงชื่อ)...............วิชัย   ศรีเจริญ............... 

(นายวิชัย  ศรีเจริญ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน  

 วันที่   26   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2559 
 


