
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและก าหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 
                  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 แจ้งแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จดัจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและค านวณราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500.000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น 
                  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้จัดท าราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
คลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
จุดที่ ๑  (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม ด้านทางทิศเหนือ) โดยท าการถมดิน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.ก าหนด 
จุดที่ ๒ (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม ด้านทางทิศใต)้ โดยท าการถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.ก าหนด 
จุดที่ ๓ (บริเวณนานายเทียม เพ่ิมขุนทด) โดยท าการถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือ
มีปรมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด  
จุดที่ 4 (บริเวณนานางบุญ มูลสันเทียะ) โดยท าการถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กปากริ้นราง ชั้น ๓ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๕ ท่อน ตามแบบที่อบต.ก าหนดและเสนอตามหลักการซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  จ านวนเงินงบประมาณ 58,000 บาท (-ห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) และ 
จ านวนเงินราคากลาง 58,000 บาท (-ห้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคา เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค านวณ
ราคากลางการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
                   จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  



 
 
 

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
                                                                                     (นางสุภาภรณ์ นลิประทีปปรีชา) 
                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บก.0๑ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองทางควาย บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ ต าบลหัวทะเล อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 58,000 บาท (-ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
  ๔.  ลักษณะงาน   

จุดที่ ๑  (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม ด้านทางทิศเหนือ) โดยท าการถมดิน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 
จุดที่ ๒ (บริเวณหน้าวัดบ้านกุ่ม ด้านทางทิศใต)้ โดยท าการถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 
จุดที่ ๓ (บริเวณนานายเทียม เพิ่มขุนทด) โดยท าการถมดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร 
หรือมีปรมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด  
จุดที่ 4 (บริเวณนานางบุญ มูลสันเทียะ) โดยท าการถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กปากริ้นราง ชั้น 
๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๕ ท่อน ตามแบบที่อบต.ก าหนด   
๕.  ราคากลางค านวณ .จ านวน 58,000 บาท (-ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
       ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 
  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       6.1 ตรวจสอบราคาเมื่อ เดือนตุลาคม 2565 
       ๖.2 ราคาพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ ประจ าเดือน กันยายน 2565           
       ๖.3  ราคาน้ ามันดีเซลB7 ราคาลิตรละ 35.00-35.99 บาท85, 

       ๖.4  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
       ๖.5  หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการตามมติรัฐมนตรี 12 มีนาคม 2555 และ 
       ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 
  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       7.๑ นายธรีวัฒน์ ศรีนวกุล      นักพัฒนาชุมชนช านาญการ              ประธานกรรมการฯ 
       7.2 นางสาวศิราวรรณ บุญเชิด  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการ                                             
       7.3 นายศรีศักดิ์ แข็งแรง         นายช่างโยธา อบต.บ้านตาล              กรรมการและเลขานุการ   
8.   รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
       8.๑ นายธรีวัฒน์ ศรีนวกุล      นักพัฒนาชุมชนช านาญการ              ประธานกรรมการฯ 
       8.2 นางสาวศิราวรรณ บุญเชิด  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           กรรมการ                                             
       8.3 นายศรีศักดิ์ แข็งแรง         นายช่างโยธา อบต.บ้านตาล              กรรมการและเลขานุการ   
 


