
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล  จ้านวน  2  บ่อ  บริเวณ  หมู่ที่  1  และหมู่ที่  2      

.................……………………………… 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา  โครงการ
เจาะบ่อบาดาล  จ้านวน  2  บ่อ  บริเวณ  หมู่ที่  1  และหมู่ที่  2  ต้าบลถ ้าพรรณรา   อ้าเภอถ ้าพรรณรา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 โดยท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉลี่ย  100  เมตร  ท่อ  พี.วี.ซี  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง                  6  นิ ว  ชั นคุณภาพ  13.5  ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  พร้อมติดตั ง
ป้ายประสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ถ ้าพรรณราก้าหนด   

ราคากลาง  508,000.-  บาท  (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3.  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ นศาลไทย  เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ เสนอราคา    ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั น  
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา  
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  
วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั งนี  
5.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ไม่น้อยกว่า  254,000.-  บาท 
6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชี    รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
 
 
 
         7.บุคคล/...... 
 
 
 
 
 
 



      -2- 
 
7.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ต้องลงทะเบียนในระบบ 
     (e-Government  Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลาง  ที่เว็บไซต์
ศูนย์ขอ้มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ผู้สนใจงานดังกล่าวข้างต้นไปดูสถานที่ด้วยตนเอง  ในวันที่  25 พฤษภาคม   2558   

โดยให้มาพร้อมกัน  ณ  ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ตั งแต่เวลา  10.00  น.  -  11.00  
น.  ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าได้ดูสถานที่แล้ว  จะอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้า
พรรณราไม่ได้ 

  ก้าหนดยื่นซองสอบราคา   
-    ณ   องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา  ในวันที่     20 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน  

2558  ในวันและเวลาราชการ   
-   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารระดับอ้าเภอถ ้าพรรณรา ในวันที่ 25  พฤษภาคม    2558   

ในวันและเวลาราชการ   

ก้าหนดเปิดซองสอบราคา 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ้าเภอ อ้าเภอถ ้าพรรณรา  ในวันที่  4    มิถุนายน   2558 

เวลา 10.30  น.   เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื อเอกสารสอบราคาได้ที่ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
ราคาชุดละ  1,000.-  บาท       ระหว่าง  วันที่     20 พฤษภาคม -  3     มิถุนายน   2558      หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                       0-7530-6258  ในวันและเวลาราชการ  หรือ   
www.gprocurement.go.th  หรือ  www.Thampannara.go.th  

   ประกาศ  ณ  วันที่    15     เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.2558 
 
 
      (ลงชื่อ) 
        (นายโสภณ        ผสม) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thampannara.go.th/


 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 

............................................... 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา   มีความประสงค์จะด้าเนินการสอบราคา 

การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล จ้านวน 2 บ่อ บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต้าบลถ ้าพรรณรา 
โดยท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉลี่ย 100 เมตร ท่อ พี.วี.ซี.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ชั นคุณภาพ 
13.5 ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลพร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด  
  วงเงินงบประมาณ    511,800.--บาท 

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั งนี คือ    508,000.- บาท 

               รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่ีแนบท้ายประกาศนี  

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 
    (ลงชื่อ) 

( นายโสภณ  ผสม ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2 ต้าบลถ ้าพรรณรา    
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   511,800.-บาท 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  ท้าการขุดเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉลี่ย 100 เมตร ท่อ พี.วี.ซี.ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว ชั นคุณภาพ 13.5 ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลพร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนดขนาด  

5. ราคากลางค้านวณ  ณ  วันที่   6   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕8 เป็นเงิน 508,000.-บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง   

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

     7.  รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  ตามรายละเอียดดังนี  
        ๑.  นายสุทธิวงศ ์ สวสัดิวงศ์ ต้าแหน่ง  ปลัดอบต.                 เป็น ประธานกรรมการ 

            ๒.  นายจิรศักดิ์  แก้วคุ้มภัย      ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการกองช่าง          เป็น กรรมการ 
            ๓.  นางอนงค์ภัสร์  อยู่พิทักษ์    ต้าแหน่ง  นิติกร                            เป็น กรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บนัทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี 6    เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เร่ือง   รายงานผลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 
       ตามค าสัง่องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา ท่ี ๑๙๘/๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๒๙    เมษายน   ๒๕๕๘ 
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  จ านวน  ๑    โครงการดงัน้ี 

๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล จ านวน  ๒   บ่อ  บริเวณหมู่ท่ี ๑  และหมู่ท่ี  ๒     ตั้งไว ้ ๕๑๑,๘๐๐ บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล  จ านวน  ๒  จุด   บริเวณหมู่ท่ี ๑  และหมู่ท่ี ๒   ต าบลถ ้าพรรณรา
อ าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย ๑๐๐  เมตร  ท่อ พี.วี.ซี  
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ๖   น้ิว  ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕  ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลพร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (บรรจุอยูใ่นแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) หนา้ ๘๑ ล าดบั
ท่ี ๑,๒ 

         เม่ือวนัท่ี 30    เมษายน    ๒๕๕๘   เวลา  ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดพ้ร้อมกนั
ประชุมและพิจารณาร่วมกนั  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา  แลว้มีมติเห็นชอบโดยก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างจ านวน ๑   โครงการ  รายละเอียดตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายสุทธิวงศ ์     สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

       
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                (นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั) 
                  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
  
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นางอนงคภ์สัร์    อยูพิ่ทกัษ)์ 
                  ต าแหน่ง    นิติกร 
 



-๒- 
 
เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
            -เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (ลงช่ือ)................................................ 
                 (นางกาญจนา       สโมสร) 
                      หวัหนา้ส่วนการคลงั 
 
-ทราบและด าเนินการต่อไป 
 
  (ลงช่ือ)................................................ 
                 (นายโสภณ          ผสม) 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 



 
 
 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา  

 

 
 

 
 

ที่ .......................................................        วนัท่ี ๖     เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 
 

 
 

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

 
 

 

 
 

 

อ้างถึง    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเลขท่ี ๑๙๘/๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๓๐    เมษายน   ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 

 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  

 
 
 

 
 
 

 
 

  เร่ืองเดมิ     
ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  แผนงานการพาณิชย ์   งานกิจการ

ประปา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  หนา้ท่ี ๒๔   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป     จ านวน  ๑ โครงการ    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อเท็จจริง 

ตามท่ีจงัหวดัไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๕  
เมษายน  ๒๕๕๕  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั  นั้น 

บดัน้ี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แจง้วา่   คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี ๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๕๗ 
เห็นชอบมาตราการการด าเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานของภาครัฐ  เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบั
การจดัหาพสัดุในงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดราคากลางสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและ
เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัระเบียบเก่ียวกบัการพสัดุตามท่ีส านกังบประมาณเสนอ  รายละเอียดปรากฏตามส าเนา
หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  นร  ๐๕๐๖/ว ๑๘๕  ลงวนัท่ี ๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๕๗ ท่ีส่งมา
พร้อมน้ี    

๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล จ านวน  ๒   บ่อ  บริเวณหมู่ท่ี ๑  และหมู่ท่ี  ๒     
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล  จ านวน  ๒  จุด   บริเวณหมู่ท่ี ๑  และหมู่ท่ี ๒   ต าบลถ ้าพรรณรา
อ าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย ๑๐๐  เมตร  ท่อ พี.วี.ซี  
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ๖   น้ิว  ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕  ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลพร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปงบประมาณ  ๕๐๘,๐๐๐.-บาท (-หา้แสนแปดพนับาทถว้น-) 

ข้อพจิารณา  คณะกรรมการไดพิ้จารณาบญัชีรายการวสัดุก่อสร้าง   ค่าแรงงาน   ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจ านวน  ๑  โครงการซ่ึงประมาณการไวมี้รายละเอียดดงัน้ี 

 

 



 

                                      

                                                   (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                                                                   (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                                                   ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
(ลงช่ือ)..............................................กรรมการก าหนดราคากลาง      (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
            (นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั)                                                                    (นางอนงคภ์สัร์    อยูพิ่ทกัษ)์ 
ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการกองช่าง                                                           ต าแหน่ง      นิติกร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมที่ ๑ 
๑. โครงการเจาะบ่อบาดาล จ านวน  ๒   บ่อ  บริเวณหมู่ท่ี ๑  และหมู่ท่ี  ๒   

                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล  จ านวน  ๒  จุด   บริเวณหมู่ท่ี ๑  และหมู่ท่ี ๒   ต าบลถ ้าพรรณรา
อ าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย ๑๐๐  เมตร  ท่อ พี.วี.ซี  
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ๖   น้ิว  ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕  ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาลพร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา
ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปงบประมาณ  ๕๐๘,๐๐๐.-บาท (-หา้แสนแปดพนับาทถว้น-) 

เห็นควรใชง้บประมาณในราคา  ๕๐๘,๐๐๐.-บาท(หา้แสนแปดพนับาทถว้น)  

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปร.5 
 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
 

งานเจาะบ่อบาดาล 
โครงการ   เจาะบ่อบาดาล จ านวน  2   บ่อ   
โดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย   100     เมตร  ท่อ พี.วี.ซี ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง    6   น้ิวชั้นคุณภาพ   13.5     ตามแบบกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  1  ป้าย  
สถานท่ีก่อสร้าง   บริเวณหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี -     /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    2   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 6     พฤษภาคม    2558 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน 399,261.14 1.2726 508,099.73  
      
      

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน   508,099.73  
 คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง   508,000.00  

(ตวัอกัษร)   หา้แสนแปดพนับาทถว้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายสุทธิวงศ ์      สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั) 
                 ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการกองช่าง 

 

 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นางอนงคภ์สัร์    อยูพิ่ทกัษ)์ 
                  ต าแหน่ง     นิติกร 
 



 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1/2 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานขุดเจาะบ่อบาด 
โครงการ    ขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล จ านวน  2  บ่อ 
สถานท่ีก่อสร้าง    บริเวณหมูท่ี่ 1  และหมู่ท่ี 2   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย 100  เมตร  ท่อ พี.วี.ซี ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์ 
                              กลาง 6   น้ิวชั้นคุณภาพ 13.5  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  1  ป้าย          แบบเลขท่ี -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั      ผอ. กองช่าง          เม่ือวนัท่ี 6    พฤษภาคม     2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

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

 งานเจาะบ่อน า้บาดาล         
1 ค่าวสัดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล/บ่อ         
  -ท่อกรุ PVC ขนาด 6 น้ิว(13.5)ยาวท่อนละ 4  เมตร 18.00 ท่อน 2,050.00 36,900.00   36,900.00  
  -ท่อเซาะร่องPVC ขนาด 6 น้ิว ยาวท่อนละ 4 เมตร 2.00 ท่อน 2,230.00 4,460.00   4,460.00  
  -ท่อกรุPVC ขนาด 4 น้ิว(8.5) ยาวท่อนละ 4 เมตร 26.00 ท่อน 650.00 16,900.00   16,900.00  
  -ท่อเซาะร่องPVC ขนาด 4 น้ิว (8.5) ยาวท่อนละ4 เมตร 4.00 ท่อน 680.00 2,720.00   2,720.00  
  -โคลนผง(แบนโทไนท)์ 30.00 กระสอบ 970.00 29,100.00   29,100.00  
  -ลานคอนกรีตรอบบ่อ 2.00 ฐาน 2,100.00 4,200.00   4,200.00  
  -น ้ายาทาท่อ PVC (1000 กรัม) 4.00 กระป๋อง 320.00 1,280.00   1,280.00  
  -กรวดคดัขนาด 3-5 มิลลิเมตร 2.00 ลบ.ม. 1,500.00 3,000.00   3,000.00  
2 ค่าวสัดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อน ้าบาดาล         
  -ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 2.00 บ่อ - 96,221.14   96,221.14  
 ยอดรวมยกไป       194,781.14  

 
 

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



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 2/2 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานเจาะบ่อบาด 
โครงการ    ขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล จ านวน  2  บ่อ 
สถานท่ีก่อสร้าง    บริเวณหมู่ท่ี 1  และหมู่ท่ี 2   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย 100  เมตร  ท่อ พี.วี.ซี ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์ 
                              กลาง 6   น้ิวชั้นคุณภาพ 13.5  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  1  ป้าย          แบบเลขท่ี    -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั      ผอ. กองช่าง          เม่ือวนัท่ี 6     พฤษภาคม    2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

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

 ยอดยกมา       194,781.14  
  -หวัเจาะ Rock Bit ขนาด 6 ¾ น้ิว 0.48 หวั 25,000.00 12,000.00   12,000.00  
  -หวัเจาะ Rock Bit ขนาด 9 ⅞ น้ิว 0.36 หวั 38,000.00 13,680.00   13,680.00  

  -หวัเจาะ Rock Bit ขนาด 12 ½ น้ิว 0.36 หวั 47,000.00 16,920.00   16,920.00  

  -ชุดกระบอกเจาะแอร์ DTH ขนาด 0.16 ชุด 350,000.00 56,000.00   56,000.00  
  MACH 50         
  -หวัเจาะ DTH ขนาด  5  น้ิว 0.16 หวั 43,000.00 6,880.00   6,880.00  
3 ค่าสูบทดสอบปริมาณน ้า 2.00 บ่อ 8,800.00 17,600.00   17,600.00  
4 เคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใตน้ ้ า 2.00 ชุด 37,200.00 74,400.00   74,400.00  
 ขนาด 1 แรงมา้(พร้อมอุปกรณ์)         
5 งานป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 2.00 ป้าย 3,000.00 3,000.00 500.00 500.00 7,000.00  
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน       399,261.14 ยอดยกไปปร.5 
     

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
แบบ ปร.5 

 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 

งานขุดเจาะบ่อบาดาล 
โครงการ   ขดุเจาะบ่อบาดาล จ านวน  2   บ่อ   
โดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย   100     เมตร  ท่อ พี.วี.ซี ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง    6   น้ิวชั้นคุณภาพ   13.5     ตามแบบกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  1  ป้าย  
สถานท่ีก่อสร้าง   บริเวณหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี -     /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    2   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  6     พฤษภาคม    2558 
 

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 1/2 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

งานขุดเจาะบ่อบาด 
โครงการ    ขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล จ านวน  2  บ่อ 
สถานท่ีก่อสร้าง    บริเวณหมู่ท่ี 1  และหมู่ท่ี 2   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย 100  เมตร  ท่อ พี.วี.ซี ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์ 
                              กลาง 6   น้ิวชั้นคุณภาพ 13.5  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  1  ป้าย          แบบเลขท่ี -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั      ผอ. กองช่าง          เม่ือวนัท่ี 6     พฤษภาคม     2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

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

 งานเจาะบ่อน า้บาดาล         
1 ค่าวสัดุและอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล/บ่อ         
  -ท่อกรุ PVC ขนาด 6 น้ิว(13.5)ยาวท่อนละ 4  เมตร 18.00 ท่อน       
  -ท่อเซาะร่องPVC ขนาด 6 น้ิว ยาวท่อนละ 4 เมตร 2.00 ท่อน       
  -ท่อกรุPVC ขนาด 4 น้ิว(8.5) ยาวท่อนละ 4 เมตร 26.00 ท่อน       
  -ท่อเซาะร่องPVC ขนาด 4 น้ิว (8.5) ยาวท่อนละ4 เมตร 4.00 ท่อน       
  -โคลนผง(แบนโทไนท)์ 30.00 กระสอบ       
  -ลานคอนกรีตรอบบ่อ 2.00 ฐาน       
  -น ้ายาทาท่อ PVC (1000 กรัม) 4.00 กระป๋อง       
  -กรวดคดัขนาด 3-5 มิลลิเมตร 2.00 ลบ.ม.       
2 ค่าวสัดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อน ้าบาดาล         
  -ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 2.00 บ่อ       
         ยอดยกไป ปร.5 

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



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 2/2 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

งานขุดเจาะบ่อบาด 
โครงการ    ขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล จ านวน  2  บ่อ 
สถานท่ีก่อสร้าง    บริเวณหมู่ท่ี 1  และหมู่ท่ี 2   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาลความลึกเฉล่ีย 100  เมตร  ท่อ พี.วี.ซี ขนาดเสน้ผา่ศูนย ์ 
                              กลาง 6   น้ิวชั้นคุณภาพ 13.5  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  1  ป้าย          แบบเลขท่ี -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั      ผอ. กองช่าง          เม่ือวนัท่ี 6     พฤษภาคม    2558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

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

 ยอดยกมา         
  -หวัเจาะ Rock Bit ขนาด 6 ¾ น้ิว 0.48 หวั       
  -หวัเจาะ Rock Bit ขนาด 9 ⅞ น้ิว 0.36 หวั       

  -หวัเจาะ Rock Bit ขนาด 12 ½ น้ิว 0.36 หวั       

  -ชุดกระบอกเจาะแอร์ DTH ขนาด 0.16 ชุด       
  MACH 50         
  -หวัเจาะ DTH ขนาด  5  น้ิว 0.16 หวั       
3 ค่าสูบทดสอบปริมาณน ้า 2.00 บ่อ       
4 เคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้าแบบจุ่มใตน้ ้ า 2.00 ชุด       
 ขนาด 1 แรงมา้(พร้อมอุปกรณ์)         
5 งานป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 2.00 ป้าย       
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน        ยอดยกไป ปร.5 

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


