
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

เร่ือง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 
............................................... 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา มีความประสงค์จะด้าเนินการตกลงราคา ปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลาริมทางแหล่งท่องเที่ยวภูเขาถ ้า  หมู่ที่ 9  ต้าบลถ ้าพรรณรา   อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   โดยด้าเนินการเปลี่ยนหลังคาศาลาหกเหลี่ยมพร้อมทาสี  ขัดพื นศาลาเปลี่ยนเชิงชายทั ง  2  หลงั  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด   
  วงเงินงบประมาณ    67,000.-  บาท 

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั งนี คือ    67,000.- บาท 
               รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี  

   ประกาศ  ณ  วันที่    9     เดือนมิถุนายน   พ.ศ.๒๕60 

 
             (ลงชื่อ) 

      (นายโสภณ      ผสม) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 
 

แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมทางแหล่งท่องเที่ยวภูเขาถ ้า  หมู่ที่ 9                               .            
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา                                . 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   67,000.-  บาท                                                            . 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป   

โดยด้าเนินการเปลี่ยนหลังคาศาลาหกเหลี่ยมพร้อมทาสี  ขัดพื นศาลาเปลี่ยนเชิงชายทั ง  2  หลัง  
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด   

5. ราคากลางค้านวณ  ณ  วันที่    9    เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕60   เป็นเงิน  67,000.-   บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง   

6.1  ตาม  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบท้ายนี ) 
6.2  ………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
6.3  ……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
6.4  …………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
6.5  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     7.  รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  ตามรายละเอียดดังนี  
          ๑.  นายจิรศักดิ ์      แก้วคุ้มภัย ผู้อ้านวยการกองช่าง            ประธานกรรมการ 
          ๒.  นางกสิมา          ดวงมาก นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ  กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุนันทา   ล่องสกุล นักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 



 
บันทกึข้อความ 

 
ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี          เดือน มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   รายงานผลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 
       ตามค าสัง่องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา  ท่ี ๑๘๕ /๒๕๖๐     ลงวนัท่ี   ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐      
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ดงัน้ี 

๑. จดัจา้งโครงการซ่อมแซมศาลาหกเหล่ียมริมภูเขาถ ้า  หมู่ท่ี ๙  ต าบลถ ้าพรรณรา  อ าเภอถ ้าพรรณรา    
จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยด าเนินการเปล่ียนหลงัคาศาลาหกเหล่ียมพร้อมทาสี  ขดัพ้ืนศาลาเปล่ียนเชิงชายทั้ง ๒  หลงั  
รายละเอียดตามประมาณการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

         เม่ือ  วนัท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐   เวลา  ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดพ้ร้อมกนัประชุม
และพิจารณาร่วมกนั  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา  แลว้มีมติเห็นชอบโดยก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างจ านวน   ๑    โครงการ  รายละเอียดตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั) 
                  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นางกสิมา      ดวงมาก ) 
                 ต าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นางสาวสุนนัทา    ล่องสกลุ) 
                  ต าแหน่ง  นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ 
 



 
-๒- 

 
เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
            -เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        (ลงช่ือ)................................................ 
                                       (นายจิรศกัด์ิ    แกว้คุม้ภยั) 
                                        ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                        (ลงช่ือ)................................................ 
                                       (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                                  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
-ทราบและด าเนินการต่อไป 

   อนุมติั 

   ไม่อนุมติั 

                         (ลงช่ือ)................................................ 
                                          (นายโสภณ          ผสม) 
                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 



 
 
(ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง  (ลงช่ือ)........................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                 (นางกสิมา        ดวงมาก)                                                                   (นางสาวสุนนัทา     ล่องสกลุ ) 
ต าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ                                             ต  าแหน่ง  นกัวชิาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ 

 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี         เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   บนัทึกคณะกรรมการก าหนดราคากลาง................................................................................................. 

อ้างถึง    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเลขท่ี ๑๘๕ /๒๕๖๐     ลงวนัท่ี   ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐      

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 เร่ืองเดมิ    ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  แผนเคหะและชุมชน    
งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  หนา้ ๑๗   ดงัน้ี         

๑. จดัจา้งโครงการซ่อมแซมศาลาหกเหล่ียมริมภูเขาถ ้า หมู่ท่ี ๙ ต าบลถ ้าพรรณรา อ าเภอถ ้าพรรณรา    
จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยด าเนินการเปล่ียนหลงัคาศาลาหกเหล่ียมพร้อมทาสี  ขดัพ้ืนศาลาเปล่ียนเชิงชายทั้ง ๒  หลงั  
รายละเอียดตามประมาณการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   งบประมาณ  
๖๗,๐๐๐บาท  (หกหม่ืนเจด็พนับาทถว้น) 

ข้อพจิารณา  คณะกรรมการไดพิ้จารณาบญัชีรายการวสัดุก่อสร้าง   ค่าแรงงาน   ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจ านวน  ๑  โครงการซ่ึงประมาณการไวมี้รายละเอียดดงัน้ี 

กจิกรรมที่ ๑ 
๑. จดัจา้งโครงการซ่อมแซมศาลาหกเหล่ียมริมภูเขาถ ้า หมู่ท่ี ๙  ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    

จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยด าเนินการเปล่ียนหลงัคาศาลาหกเหล่ียมพร้อมทาสี  ขดัพ้ืนศาลาเปล่ียนเชิงชายทั้ง ๒  หลงั  
รายละเอียดตามประมาณการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ถ ้าพรรณราก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   งบประมาณ  
๖๗,๐๐๐บาท  (หกหม่ืนเจด็พนับาทถว้น) 

เห็นควรใชง้บประมาณในราคา  ๖๗,๐๐๐.-บาท (-หกหม่ืนเจด็พนับาทถว้น-) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
   
 
 
 

 
  
 
 

 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายจิรศกัด์ิ       แกว้คุม้ภยั) 
                  ต าแหน่ง      ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปร.5 

 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
 

งานซ่อมแซมศาลาหกเหลีย่มและห้องน า้ริมภูเขาถ า้ 
โดยท าการเปล่ียนหลงัคาศาลาหกเหล่ียมพร้อมทาสี  ขดัพ้ืนศาลาเปล่ียนเชิงชายทั้ง ๒  หลงั  รายละเอียดตามประมาณการ
ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด  
สถานท่ีก่อสร้าง    แหล่งท่องเท่ียววดัถ ้าทอง   หมู่ท่ี 9    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -            /2560 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี        มิถุนายน   2560 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน 51,578.04 1.3074 67,433.12  
      
      

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน   67,433.12  
 คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง   67,000.00  

(ตวัอกัษร)   หกหม่ืนแจด็พนับาทถว้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายจิรศกัด์ิ         แกว้คุม้ภยั) 
                  ต าแหน่ง       ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นางกสิมา        ดวงมาก) 
                 ต าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                               (นางสาวสุนนัทา      ล่องสกลุ) 
                  ต าแหน่ง นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ 
 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1/1 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานซ่อมแซมศาลาหกเหล่ียมและหอ้งถ ้า 
ปริมาณงาน    โดยท าการเปล่ียนหลงัคาศาลาหกเหล่ียมพร้อมทาสี  ขดัพ้ืนศาลาเปล่ียนเชิงชายทั้ง ๒  หลงั  และเปล่ียนประตูหอ้งน ้า  ทาสีและเปล่ียนหลงัคารายละเอียดตามประมาณการท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด  
สถานท่ีก่อสร้าง    แหล่งท่องเท่ียววดัถ ้าทอง   หมู่ท่ี 9       ต าบลถ ้าพรรณรา       อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช  แบบเลขท่ี -   /2560 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ    แกว้คุม้ภยั           เม่ือวนัท่ี         มิถุนายน    2560 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 ศาลาหกเหลีย่ม(หลงัที่ 1)         
 -งานเกล่ียพ้ืนท่ีและขดัพ้ืน 1.00 เหมา - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ราคาทอ้งตลาด 
 -มุงหลงัคาแผน่เมทลัซีท 106.00 ตร.ม. 128.00 13,568.00 50.00 5,300.00 18,868.00 ราคาทอ้งตลาด 
 -เชิงชายไมเ้ฌอร่าขนาด 6" ยาว 4.00 เมตร 5.00 แผน่ 330.00 1,650.00 - - 1,650.00 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 

 -สีน ้าพลาสติกขนาด 18.925 ลิตร 2.00 กระป๋อง 1,635.51 3,271.02 - - 3,271.02 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
2 ศาลาหกเหลีย่ม(หลงัที่ 2)         
 -งานเกล่ียพ้ืนท่ีและขดัพ้ืน 1.00 เหมา - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 ราคาทอ้งตลาด 
 -มุงหลงัคาแผน่เมทลัซีท 106.00 ตร.ม. 128.00 13,568.00 50.00 5,300.00 18,868.00 ราคาทอ้งตลาด 
 -เชิงชายไมเ้ฌอร่าขนาด 6" ยาว 4.00 เมตร 5.00 แผน่ 330.00 1,650.00 - - 1,650.00 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 

 -สีน ้าพลาสติกขนาด 18.925 ลิตร 2.00 กระป๋อง 1,635.51 3,271.02 - - 3,271.02 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
          
          
          
          
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน       51,578.04 ยอดยกไปปร.5 

 (ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                     (นายจิรศกัด์ิ         แกว้คุม้ภยั) 
                        ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 
แบบ ปร.5 

 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 

งานซ่อมแซมศาลาหกเหลีย่มริมภูเขาถ า้ 
โดยท าการเปล่ียนหลงัคาศาลาหกเหล่ียมพร้อมทาสี  ขดัพ้ืนศาลาเปล่ียนเชิงชายทั้ง ๒  หลงั  รายละเอียดตามประมาณการท่ี        
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด  
สถานท่ีก่อสร้าง    แหล่งท่องเท่ียววดัถ ้าทอง   หมู่ท่ี 9    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -            /2560 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หนา้ 
       

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน     
      
      

                                                            รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 
                                                            คิดเป็นเงิน 

  
  

(ตวัอกัษร)    
 
 
 
                                                          ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                    (...........................................................................) 
                                                          ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                          ประทบัตรา(ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 1/1 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

งานซ่อมแซมศาลาหกเหล่ียม 
ปริมาณงาน โดยท าการเปล่ียนหลงัคาศาลาหกเหล่ียมพร้อมทาสี  ขดัพ้ืนศาลาเปล่ียนเชิงชายทั้ง ๒  หลงั  รายละเอียดตามประมาณการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด  
สถานท่ีก่อสร้าง    แหล่งท่องเท่ียววดัถ ้าทอง   หมู่ท่ี 9       ต าบลถ ้าพรรณรา       อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช  แบบเลขท่ี -   /2560 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 ศาลาหกเหลีย่ม(หลงัที่ 1)         
 -งานเกล่ียพ้ืนท่ีและขดัพ้ืน 1.00 เหมา       
 -มุงหลงัคาแผน่เมทลัซีท 106.00 ตร.ม.       
 -เชิงชายไมเ้ฌอร่าขนาด 6" ยาว 4.00 เมตร 5.00 แผน่       

 -สีน ้าพลาสติกขนาด 18.925 ลิตร 2.00 กระป๋อง       
2 ศาลาหกเหลีย่ม(หลงัที่ 2)         
 -งานเกล่ียพ้ืนท่ีและขดัพ้ืน 1.00 เหมา       
 -มุงหลงัคาแผน่เมทลัซีท 106.00 ตร.ม.       
 -เชิงชายไมเ้ฌอร่าขนาด 6" ยาว 4.00 เมตร 5.00 แผน่       

 -สีน ้าพลาสติกขนาด 18.925 ลิตร 2.00 กระป๋อง       
          
          
          
          
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน        ยอดยกไป ปร.5 

          อกัษร  (.........................................................................................................)                     ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                                             (................................................................) 
                                                                                      ต าแหน่ง.............................................................................. 
                                                                                                                                                                                        ประทบัตรา(ถา้มี) 


