
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

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

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา มีความประสงค์จะด้าเนินการตกลงราคาการจ้าง
เหมา  ซ่อมแซมปรับปรุงสระน ้าปลายรา  หมู่ที่  2  ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช   โดยท้าการขุดแต่งคันดินบริเวณล้าห้วยส่งน ้าเข้าสระเก็บน ้า(ตามสภาพพื นที่)  และขุดวางท่อ
ส่งน ้า  ขนาด  Ø  0.40x1.00    เมตร    รายละเอียดตามประมาณการตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้า
พรรณราก้าหนด 
  วงเงินงบประมาณ    29,800.-  บาท 

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั งนี คือ    29,800.- บาท 
               รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี  

   ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดอืนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕60 

 
             (ลงชื่อ) 

      (นายโสภณ      ผสม) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ซ่อมแซมปรับปรุงสระน ้าปลายรา  หมู่ที่  2            
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   29,800.-บาท 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป   

โดยท้าการขุดแต่งคันดินบริเวณล้าห้วยส่งน ้าเข้าสระเก็บน ้า(ตามสภาพพื นที่)  และขุดวางท่อส่งน ้า  ขนาด  
Ø  0.40x1.00    เมตร  รายละเอียดตามประมาณการตามที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา
ก้าหนด 

5. ราคากลางค้านวณ  ณ  วันที่   12   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕60   เป็นเงิน  29,800.-บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง   

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

     7.  รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  ตามรายละเอียดดังนี  
           ๑.  นายจิรศักดิ์  แก้วคุ้มภัย ผู้อ้านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายอนุเชษฐ์  สวนกูล  นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ กรรมการ 
 ๓.  นายอรรถพล  มณีอ่อน  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
 
 



 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี         เดือน กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   รายงานผลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา   ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ
 
       ตามค าสัง่องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา ท่ี ๒๐๘ /๒๕๖๐  ลงวนัท่ี ๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๐      
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  จ านวน  ๑    โครงการดงันี ้

๑. โครงการซอ่มแซมปรับปรุงสระน า้ปลายรา  หมูท่ี่  ๒   ต าบลถ า้พรรณรา  อ าเภอถ า้พรรณรา    
จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยด าเนินการขดุแตง่คนัดินบริเวณล าห้วยสง่น า้เข้าสระเก็บน า้(ตามสภาพพืน้ท่ี)และขดุ

วางท่อสง่น า้ขนาด ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณ
ราก าหนดตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

         เม่ือวนัท่ี  ๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๖๐   เวลา  ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้พร้อมกนั
ประชมุและพิจารณาร่วมกนั  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา  แล้วมีมติเห็นชอบโดยก าหนด
ราคากลางงานก่อสร้างจ านวน   ๑    โครงการ  รายละเอียดตามท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
 

        จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายจิรศกัด์ิ       แก้วคุ้มภยั) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายอรรถพล   มณีออ่น) 
                 ต าแหน่ง  นกัวิชาการศกึษาปฏิบตัิการ 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                (นายอนเุชษฐ์    สวนกลู) 
                  ต าแหน่ง  นกัพฒันาชมุชนช านาญการ 

 



 
 

-๒- 
 
เรียน   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 
            -เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการตอ่ไป 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (ลงช่ือ).................................................... 
                 (นายจิรศกัด์ิ      แก้วคุ้มภยั) 
                    ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
(ลงช่ือ)....................................................... 
                (นายสทุธิวงศ์     สวสัดิวงศ์) 
               ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
 
 
-ทราบและด าเนินการตอ่ไป 

    อนมุตัิให้ด าเนินการ 

    ไมอ่นมุตัิ  เพราะ
................................................................... 
.............................................................................................
.......... 
 
  (ลงช่ือ)................................................ 
                 (นายโสภณ          ผสม) 
 นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 



 
 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี        เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   บนัทกึคณะกรรมการก าหนดราคากลาง................................................................................................. 

อ้างถงึ    ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลางลงวนัท่ี ๒๐๘/๒๕๖๐  ลงวนัท่ี ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา   ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

 เร่ืองเดมิ    ตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราได้จดัท าร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  แผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทนุ  หน้า ๒๖  หมวดคา่ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง   คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตัง้ไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ 
๑๗๔,๕๐๐ บาท         

๑. โครงการซอ่มแซมปรับปรุงสระน า้ปลายรา  หมูท่ี่  ๒   ต าบลถ า้พรรณรา  อ าเภอถ า้พรรณรา    
จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยด าเนินการขดุแตง่คนัดินบริเวณล าห้วยสง่น า้เข้าสระเก็บน า้(ตามสภาพพืน้ท่ี)และขดุ

วางท่อสง่น า้ขนาด ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณ
ราก าหนดตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  งบประมาณ  ๒๙,๘๐๐.-บาท  (-สองหมื่นเก้าพนัแปดร้อยบาทถ้วน-) 

ข้อพจิารณา  คณะกรรมการได้พิจารณาบญัชีรายการวสัดกุ่อสร้าง   คา่แรงงาน   คา่ใช้จ่ายทัง้หมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจ านวน  ๑  โครงการซึง่ประมาณการไว้มีรายละเอียดดงันี ้

กจิกรรมที่ ๑ 
๑. โครงการซอ่มแซมปรับปรุงสระน า้ปลายรา  หมูท่ี่  ๒   ต าบลถ า้พรรณรา  อ าเภอถ า้พรรณรา    

จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยด าเนินการขดุแตง่คนัดินบริเวณล าห้วยสง่น า้เข้าสระเก็บน า้(ตามสภาพพืน้ท่ี)และขดุ

วางท่อสง่น า้ขนาด ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรรายละเอียดตามประมาณการตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณ
ราก าหนดตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป  งบประมาณ  ๒๙,๘๐๐.-บาท  (-สองหมื่นเก้าพนัแปดร้อยบาทถ้วน-) 

เห็นควรใช้งบประมาณในราคา  ๒๙,๘๐๐.-บาท (-สองหมื่นเก้าพนัแปดร้อยบาทถ้วน -) 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการตอ่ไป 

 
   
 
 
 

 
 

 

                               (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                                                 (นายจิรศกัด์ิ     แก้วคุ้มภยั) 
                                 ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
(ลงช่ือ)...........................................................กรรมการ  (ลง
ช่ือ)............................................................... 
                  (นายอรรถพล      มณีออ่น)                                                         (นายอนเุชษฐ์       สวนกลู) 



 
 

แบบ ปร.5 
 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
 

งานซ่อมแซมปรับปรุงสระน า้ปลายรา 
โครงการ           ด าเนินการขดุแตง่คนัดินบริเวณล าห้วยสง่น า้เข้าสระเก็บน า้(ตามสภาพพืน้ท่ี)และขดุวางท่อสง่น า้

ขนาด ø 0.40 x 1.00 เมตรรายละเอียดตามประมาณการตามท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา     
สถานท่ีก่อสร้าง   หมูท่ี่ 2    อ าเภอถ า้พรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -      /2560 
องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หน้า 
ค านวณราคากลางเมื่อวนัท่ี 11   กรกฎาคม   2560 

ล าดับที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คา่วสัดแุละแรงงาน 22,821.00 1.3074 29,836.18  
      
      

สรุป รวมราคาคา่ด าเนินการ
ทัง้สิน้ 

  29,836.18  

 คดิเป็นราคาค่าก่อสร้าง   29,800.00  
(ตวัอกัษร)  สองหมื่นเก้าพนัแปดร้อยบาทถ้วน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายจิรศกัด์ิ       แก้วคุ้มภยั) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายอรรถพล     มณีออ่น) 
                 ต าแหน่ง  นกัวิชาการศกึษาปฏิบตัิการ 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                (นายอนเุชษฐ์    สวนกลู) 
                  ต าแหน่ง  นกัพฒันาชมุชนช านาญการ 



(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ        แก้วคุ้มภยั) 
                         ผู้อ านวยการกองช่าง 

แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 1 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานซ่อมแซมปรับปรุงสระน า้ปลายรา 

โครงการ   ด าเนินการขดุแตง่คนัดินบริเวณล าห้วยสง่น า้เข้าสระเก็บน า้(ตามสภาพพืน้ท่ี)และขดุวางท่อสง่น า้ขนาด ø 0.40 x 1.00 เมตรรายละเอียดตามประมาณการตามท่ีองค์การบริหาร 
                            สว่นต าบลถ า้พรรณรา          
สถานท่ีก่อสร้าง   หมูท่ี่ 2   ต าบลถ า้พรรณรา    อ าเภอถ า้พรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช                                    แบบเลขท่ี   -      /2560 
องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หน้า 
ค านวณราคากลางเมื่อวนัท่ี 11   กรกฎาคม    2560 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวัสดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ 

1 งานขุด         
 -คา่ขดุ 60.00 ลบ.ม.   26.64 1,598.40 1,598.40 กรมบญัชีกลาง 

 -คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัรกล เหมา    6,000.00 6,000.00 6,000.00 ราคาท้องตลาด 
2 ท่อคสล.ชัน้ 3ขนาดø0.40 x 1.00 

ม. 

15.00 ท่อน 644.84 9,672.60 140.00 2,100.00 11,772.60 ราคาพาณิชย์จงัหวดั 

3 ปนูซีเมนต์ 10.00 ถงุ 150.00 1,500.00   1,500.00 ราคาท้องตลาด 
4 เหลก็ RB ø 6 มม. 10.00 เส้น 45.00 450.00   450.00 ราคาท้องตลาด 

6 ทรายหยาบ 5.00 ลบ.ม. 300.00 1,500.00   1,500.00 พาณิชย์จงัหวดั 

          
          
          
 รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน       22,821.00 ยอดยกไปปร.5 

 
 


