
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 เรื่อง การเปิดเผยร่างขอบเขตของงานและก าหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ต าบลหัวทะเล  

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 
                  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 แจ้งแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 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
คลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จุดที่ ๑  (บริเวณนานางตุ้ม 
เผ่าจัตุรัส) โดย ท าการถมดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 
๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.ก าหนด จุดที่ ๒ (บริเวณนานางส าลี โม่งปราณีต) โดยท าการถม
ดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า (ใหม่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ x๑.00 เมตร จ านวน ๒๒ ท่อน วาง ๒ แถว พร้อมงานก าแพง
ปากท่อ หู้ช้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด พร้อมลง
ลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยตามแบบที่อบต.ก าหนด จุดที่ ๓ (บริเวณนานางปิ่น ยุทธกล้า) โดยท าการถมดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปรมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า (ของเดิม) ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑๒ ท่อน วาง ๒ แถว พร้อมงานก าแพงปากท่อ หูช้าง ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่อบต.ก าหนดและเสนอตามหลักการซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเล  จ านวนเงินงบประมาณ 296,000 บาท (-สองแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) และ จ านวนเงิน
ราคากลาง 296,000 บาท (-สองแสนเก้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน-) 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 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 296,000 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 
  ๔.  ลักษณะงาน   

จุดที่ ๑  (บริเวณนานางตุ้ม เผ่าจัตุรัส) โดย ท าการถมดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบที่อบต.ก าหนด 
จุดที่ ๒ (บริเวณนานางส าลี โม่งปราณีต) โดยท าการถมดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า (ใหม่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ 
x๑.00 เมตร จ านวน ๒๒ ท่อน วาง ๒ แถว พร้อมงานก าแพงปากท่อ หู้ช้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ x 
๑.๒๐ x ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตามแบบท่ีอบต.ก าหนด 
จุดที่ ๓ (บริเวณนานางปิ่น ยุทธกล้า) โดยท าการถมดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลกึเฉลี่ย ๓ เมตร หรือ
มีปรมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า (ของเดิม) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑๒ ท่อน วาง ๒ แถว พร้อมงานก าแพงปากท่อ หูช้าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๐.๑๒ เมตร ตามแบบที่อบต.ก าหนด 
  ๕.  ราคากลางค านวณ .จ านวน 296,000 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 
       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 นายอนนท์ ดาโม ้ หัวหน้าส านักปลัด                          ประธานกรรมการฯ 
       7.2 นายอานนท์ แสงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            กรรมการ                                             
       7.3 นายศรีศักดิ์ แข็งแรง    นายช่างโยธา อบต.บ้านตาล              กรรมการและเลขานุการ   
8.   รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดขอบเขตด าเนินการ (TOR) 
       8.๑ นายอนนท์ ดาโม ้ หัวหน้าส านักปลัด                          ประธานกรรมการฯ 
       8.2 นายอานนท์ แสงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            กรรมการ                                             
       8.3 นายศรีศักดิ์ แข็งแรง       นายช่างโยธา อบต.บ้านตาล           กรรมการและเลขานุการ    
 


