
บันทึกขอความ
สวนราชการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส กองชาง โทร.0 -7539 -4161   ตอ 13
ท่ี นศ ๗๖๓๐3/ วันท่ี 13 กุมภาพันธ  2558
เรื่อง ขออนุมัตดิําเนินการจัดหาพัสดุ  ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี 4 ,7

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

เรื่องเดิม
ตามหนังสือดวนท่ีสุด  ท่ี นศ 0023 .3 /ว 686   ลงวันท่ี  10   กุมภาพันธ  2558   เรื่อง

รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีมีลักษณะเปนรายจายลงทุนตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  25 58   (เพ่ิมเติม)  จังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับแจงจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวา  สํานักงบประมาณไดแจงรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีมี
ลักษณะเปนรายจายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2 5 5 8
(เพ่ิมเติม)  ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  รายการเงินอุดหนุนสนับสนุน
การถายโอนภารกิจการกอสรางและบํารุงรักษาถนน  โดยองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7   ตําบลทอนหงส
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1 ,875   ตารางเมตร  งบประมาณ  600 ,000 .-บาท  นั้น

๑.  รายละเอียดพัสดุท่ีตองการ
ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7   ตําบลทอนหงส

มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1 ,875   ตารางเมตร

๒. ระยะเวลาท่ีตองการใชพัสดุ
วันท่ี - เดือน  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕8

3. งบประมาณดําเนินการ
จํานวน 600,000.-บาท

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติและมอบงานพัสดุดําเนินการจัดหาตอไป

ลงชื่อ
(นายอาลี  สําแดงสาร)
ผูอํานวยการกองชาง



-2 -

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
- เพ่ือโปรดพิจารณา
- ตรวจสอบแลว มีเงินรายได  เพียงพอ  ไมเพียงพอ

 ตั้งงบประมาณไว 600 ,000 .-บาท
เบิกจายแลว จํานวน............................. คงเหลือ..................................บาท

 ไมไดตั้งงบประมาณไว
ลงช่ือ

(นางสาวกิตติมา บญุพรอง)
ผูอํานวยการกองคลัง

วันท่ี...........................................

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
- เพ่ือโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติและแจงงานพัสดุ

ดําเนินการจัดหาตามระเบียบ

ลงช่ือ
(นางชินรัตน กรงกรด)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
วันท่ี...................................................

คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
 อนุมัติและแจงพัสดุดาํเนินการ
 ไมอนุมัตเิพราะ..................................................................................................

ลงช่ือ
(นายสันติ ศรีเมือง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
วันท่ี...............................................

บันทึกขอความ
สวนราชการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส กองชาง โทร.0 -7539 -4161   ตอ 13
ท่ี นศ ๗๖๓๐3/ วันท่ี 13 กุมภาพันธ  2558



เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-
คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

เรื่องเดิม
ตามหนังสือดวนท่ีสุด  ท่ี นศ 00 2 3 .3 /ว 6 86   ลงวันท่ี  1 0   กุมภาพันธ  2 5 5 8   เรื่อง

รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีมีลักษณะเปนรายจายลงทุนตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  25 58   (เพ่ิมเติม)  จังหวัดนครศรีธรรมราชไดรับแจงจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินวา  สํานักงบประมาณไดแจงรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีมี
ลักษณะเปนรายจายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2 5 5 8
(เพ่ิมเติม)  ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  รายการเงินอุดหนุนสนับสนุน
การถายโอนภารกิจการกอสรางและบํารุงรักษาถนน  โดยองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7   ตําบลทอนหงส
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1 ,875   ตารางเมตร  งบประมาณ  600 ,000 .-บาท  นั้น

ขอเท็จจริง
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  โดยกองชาง จะดําเนินการซอมแซมถนน

แอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7   ตําบลทอนหงส   มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1 ,8 7 5
ตารางเมตร  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา

ขอกฎหมาย/ระเบียบ
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2535   และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  9 )  พ.ศ.  2553   ขอ  12   (2 )  ขอ  14   และตาม
มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  13   มีนาคม  2555   เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลางงานกอสราง  ขอ  1 7   ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางภายใตหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง

ขอเสนอ
ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลตอไปนี้   เปนคณะกรรมการกําหนดราคากลางซอมแซมถนน

แอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
1 . นายอาลี  สําแดงสาร ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง ประธานกรรมการ
2 . นายอนุวัฒน  วรรณรัตน ตําแหนง  รองปลัด อบต.ทอนหงส กรรมการ
3 . นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ ตําแหนง นายชางโยธา กรรมการ

/จึงเรียนมา...
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  หากเห็นชอบโปรดลงนามตามคําสั่งท่ีแนบมาพรอมนี้



(ลงชื่อ)
(นายอาลี  สําแดงสาร)
ผูอํานวยการกองชาง

ความเห็น  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นางชินรัตน  กรงกรด)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

ความเห็น  นายกองคการบริหารสวนตําบล
.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นายสันติ  ศรีเมือง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

บันทึกขอความ
สวนราชการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส กองชาง โทร.0 -7539 -4161   ตอ  13
ท่ี นศ ๗๖๓๐3/ วันท่ี 13 กุมภาพันธ  2558



เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือกําหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกําหนดราคากลาง นายอนุวัฒน  วรรณรัตน  ,  นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ

ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  ท่ี 7 0 /2 5 5 8 ลงวันท่ี 1 3   กุมภาพันธ
2 5 5 8 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-
คลองเมียด หมูท่ี  4 ,7   ดวยวิธีสอบราคา  เพ่ือใหการดําเนินการจัดจางเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไป
ตามระเบียบ  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2535   และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  9 )  พ.ศ. 2553   ขอ  12   (2 )  ขอ  14   และตาม
มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  1 3   พฤษภาคม  2 55 5   เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการ
คํานวณราคากลางงานกอสราง  ขอ  1 7   จึงใครขอเชิญคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ประชุมเพ่ือ
พิจารณากําหนดราคากลางใชเปนมาตรฐานสําหรับการจัดจางครั้งนี้  ในวันท่ี 16   กุมภาพันธ  2558 เวลา
11 .00   น.  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตนดวย
จักขอบคุณยิ่ง

(นายอาลี สําแดงสาร)
ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ท่ี 70/2558

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
--------------------------------

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส จะดําเนินการซอมแซมถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7   มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1 ,875   ตารางเมตร โดยวิธีสอบราคา  นั้น

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2 5 35   และแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  9 )  พ.ศ.  2 5 5 3   ขอ  1 2   (2 )  ขอ  1 4   และตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี  1 3
มีนาคม  2555   เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง  ขอ  17
ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการคํานวณราคากลางงานกอสรางภายใต
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้  เปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี 4 ,7

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
1 . นายอาลี  สําแดงสาร ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง ประธานกรรมการ
2 . นายอนุวัฒน  วรรณรัตน ตําแหนง  รองปลัด อบต.ทอนหงส กรรมการ
3 . นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ ตําแหนง  นายชางโยธา กรรมการ

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้โดยเครงครัด

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันท่ี 13   กุมภาพันธ พ.ศ.  2558

(นายสันติ   ศรีเมือง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

-สําเนา-



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ท่ี 70/2558

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
--------------------------------

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส จะดําเนินการซอมแซมถนนแอสฟลทติก
คอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7   มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1 ,875   ตารางเมตร โดยวิธีสอบราคา  นั้น

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2 5 35   และแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  9 )  พ.ศ.  2 5 5 3   ขอ  1 2   (2 )  ขอ  1 4   และตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 1 3
มีนาคม  2555   เรื่องแนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง  ขอ  17
ใหมีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการคํานวณราคากลางงานกอสรางภายใต
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง จึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี 4 ,7

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
1 . นายอาลี  สําแดงสาร ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง ประธานกรรมการ
2 . นายอนุวัฒน  วรรณรัตน ตําแหนง  รองปลัด อบต.ทอนหงส กรรมการ
3 . นายกิตติชัย นาคสุวรรณ ตําแหนง  นายชางโยธา กรรมการ

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้โดยเครงครัด

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันท่ี 13   กุมภาพันธ พ.ศ.  2558

(นายสันติ   ศรีเมือง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

บันทึกขอความ
สวนราชการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส กองชาง โทร.0 -7539 -4161   ตอ  13
ท่ี นศ ๗๖๓๐3/ วันท่ี 16   กุมภาพันธ 2558



เรื่อง รายงานผลการประชุมของ  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

๑.  เรื่องเดิม
ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  ท่ี 6 9 /๒๕๕8 ลงวันท่ี 1 3   กุมภาพันธ

2 5 58 เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-
คลองเมียด หมูท่ี 4 ,7 มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1 ,875 ตารางเมตร ซึ่งคณะกรรมการไดพรอมกันประชุมเพ่ือ
กําหนดราคากลางในวันท่ี 16 กุมภาพันธ  2558 เวลา  11 .00 น. เปนตนไป นั้น

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  ไดพิจารณาและกําหนดราคากลางงานซอมแซมถนน
แอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7   เรียบรอยแลว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ปร.5  (ก)  และ  ปร.6   ท่ีแนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามท่ีเสนอ

(ลงชื่อ)........................................ประธานกรรมการ
(นายอาลี  สําแดงสาร)

(ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นายอนุวัฒน  วรรณรัตน)

(ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)

ความเห็น
..........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นางชินรัตน  กรงกรด)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ความเห็น
..........................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)
(นายสันติ  ศรีเมือง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคากอสราง

สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส ฝายประมาณการ กองชาง
ประเภท ถนน
เจาของ องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส



สถานท่ีตั้ง หมูท่ี 4 ,7 ตําบลทอนหงส  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนวยงานออกแบบและประมาณการ กองชาง กรม -
แบบเลขท่ี -
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จํานวน  1   แผน ประมาณการเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557

ลําดับ
ท่ี

รายการ คาวัสดุคาแรงงาน
รวมเปนเงิน

(บาท)

FACTOR.F คากอสราง
ท้ังหมด

รวมเปนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

1 ประเภทงานอาคาร
2 ประเภทงานทาง 449 ,750 1 .3574 610 ,490 .65
3 ประเภทงานชลประทาน
4 ประเภทงานสะพานและทอเหกลี่ยม
5 ปายประชาสัมพันธโครงการ -

เงื่อนไข
เงินลวงหนาจาย................%
เงินประกันผลงาน............%
ดอกเบี้ยเงินกู....................%
ดอกเบี้ยเงินฝาก................%

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินท้ังสิ้น 610 ,490 .65
คิดเปนเงินประมาณ (ขอใช) 600,000.00
ตัวอักษร (-หกแสนบาทถวน-)

(ลงชื่อ) ประมาณการ (ลงชื่อ) ผูตรวจ
(นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ) (นายอาลี  สําแดงสาร)

นายชางโยธา ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ (ลงชื่อ) อนุมัติ
(นางชินรัตน  กรงกรด) (นายสันติ   ศรีเมือง)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส



แบบบัญชีแสดงปริมาณและราคา
ประมาณราคา ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด แบบ ปร.4
สถานท่ีกอสราง หมูท่ี 4 ,7 ตําบลทอนหงส   อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส
ประมาณการโดย นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ เม่ือวันท่ี 22   กรกฎาคม 2557
ลําดับ

ท่ี
รายการ จํานวน หนวย ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน คาวัสดุและ

คาแรงงาน
หมายเหตุ

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน
1 งานราดยางไพรโคต 1 ,875 ตร.ม. 7 .75 14 ,531 .25 7 .25 20 ,843 .75 35 ,375
2 งานปูแอสฟลทติกคอนกรตี 1 ,875 ตร.ม. 207 388 ,125 14 26 ,250 414 ,375

รวมคาวัสดุ - - รวมคาวัสดุเปนเงิน 39,395 รวมคาแรงเปนเงิน 47 ,093.75 449,750

(ลงชื่อ) ประมาณการ (ลงชื่อ) ผูตรวจ
(นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ) (นายอาลี  สําแดงสาร)

นายชางโยธา ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ (ลงชื่อ) อนุมัติ
(นางชินรัตน  กรงกรด) (นายสันติ   ศรีเมือง)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส



แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปคากอสราง

กลุมงาน/งาน งานทาง
ช่ือโครงการ/งานกอสราง ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองมียด
สถานท่ีกอสราง หมูท่ี 4 ,7 ต.ทอนหงส  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช
แบบเลขท่ี -
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง กองชาง
แบบ ปร.4  ท่ีแนบ มีจํานวน 1 หนา
คํานวณราคากลางเม่ือวันท่ี 16   กุมภาพันธ  2558
ลําดับท่ี รายการ คาตนทุนงาน Factor F คากอสราง หมายเหตุ

1 งาน ทาง 449 ,750 1 .3574 610 ,490 .65
2 งาน -
3 งาน -
4 งาน -

เง่ือนไขการใชตาราง Factor  F
เงินลวงหนาจาย............0 ............%
เงินประกันผลงานหัก....0 ............%
ดอกเบี้ยเงินกู................0 ............%
ภาษีมูลคาเพ่ิม...............0 ...........%

รวมคากอสราง 610,490.65

ขนาดหรือเนื้อท่ี จํานวน....1 ,875 ...ตร.ม. เฉลี่ย.......325 ..60 .........บาท/ตร.ม.

.....................................
(นายอาลี  สําแดงสาร)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

............................................... ............................................
(นายอนุวัฒน  วรรณรัตน) (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)

กรรมการกําหนดราคากลาง กรรมการกําหนดราคากลาง



แบบ ปร.6  แผนท่ี..../.....
แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนน

ช่ือโครงการ/งานกอสราง ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองมียด
สถานท่ีกอสราง หมูท่ี 4 ,7 ต.ทอนหงส  อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช
แบบเลขท่ี -
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง กองชาง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ท่ีแนบ มีจํานวน 1 ชุด
คํานวณราคากลาง  เม่ือวันท่ี 16   กุมภาพันธ  2558
ลําดับท่ี รายการ คากอสราง หมายเหตุ

1 งานทาง 610 ,490 .65
2 งาน...
3 งาน....

สรุป
รวมคากอสรางท้ังโครงการ/งานกอสราง

ราคากลาง
610,490.65
600,000.00

ราคากลาง (หกแสนบาทถวน)

.....................................
(นายอาลี  สําแดงสาร)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

............................................... ............................................
(นายอนุวัฒน  วรรณรัตน) (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)

กรรมการกําหนดราคากลาง กรรมการกําหนดราคากลาง



โครงการปรับปรุง  ซอมสราง/ซอมแซม  หรือบํารุงรักษาถนน
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการถายโอนภารกิจจากกรมทางหลวง

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2558
*********************************************

1. ขอมูลท่ัวไป
1 .1 ชื่อโครงการ : ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด
1 .2 สถานท่ีดําเนินการ : หมูท่ี 4 ,7 บานคลองเมียด ตําบลทอนหงส  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัด

นครศรีธรรมราช
1 .3 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัด

นครศรีธรรมราช
1 .4 ผูรับผิดชอบโครงการ : นายสันติ  ศรีเมือง  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล

ทอนหงส  โทรศัพทมือถือ  084 -9103533 ,081-0778370
1 .5 ระยะเวลาดําเนินการ …….วนั  เริ่มตน  เดือน  ตุลาคม  2557 สิ้นสุด  กันยายน  2558
1 .6 งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน : 600 ,000 .-บาท

2. ขอมูลโครงการ
2 .1 หลักการและเหตุผลท่ีจําเปนตองดําเนินการ

เนื่องจากถนนสายแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด หมูท่ี 4 ,7 ตําบลทอนหงส
อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดกอสรางมาเปนระยะเวลานานหลายป มีสภาพเปนหลุมเปนบอ
ผิวจราจรขรุขระ  โดยมีราษฎรในหมูบานใชเปนเสนทางหลักในการสัญจรไปมาและขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรออกสูตลาด โดยเฉพาะนักเรียน  นักศึกษาใชเสนทางนี้เปนจํานวนมาก และมักจะไดรับอุบัติเหตุ
บอยครั้ง ดังนั้นเพ่ือใหผูใชเสนทางสัญจรมีความสะดวกในการเดินทาง  และปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาหรือปรับปรุงเสนทางใหดีข้ึน

2.2 ท่ีมาของโครงการ
เนื่องจากถนนเปนหลุมบอ  ผิวจราจรขรุขระ การสัญจรไปมาไมสะดวก  เกิดอุบัติเหตุหกลม

ไดงายและบอยครั้ง ไมปลอดภัยสําหรับนักเรียน  นักศึกษา และราษฎรในหมูบาน  ตองการปรับปรุง
ซอมแซมใหมีความสะดวกในการสัญจรไปมา

2.3 ปริมาณงานท่ีตองดําเนินการ
ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด หมูท่ี 4 ,7 กวาง  5 เมตร

ยาว 3 7 5 เมตร  หนา  0 .0 5   เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1 ,8 7 5 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด จุดเริ่มตนโครงการ E 593465 N 45731 จุดสิ้นสุดโครงการ
E 589569 N 46682
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2 .4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ
ประชาชนในหมูบานนักเรียน  นักศึกษา  ไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา มีความ

ปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน อุบัติเหตุลดนอยลง
3. ความสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนา

3 .1 (/ )  แผนพัฒนาทองถ่ิน  ขอ    เรื่อง
3 .2 (  )  แผนพัฒนาจังหวัด ขอ................................. เรื่อง...............................
3 .3 (  )  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  ขอ  ........................ เรื่อง...............................
3 .4 (  )  อ่ืน ๆ (ระบุ)  เรื่อง.........................................................................................

4. ความจําเปนในการดําเนินโครงการ
4 .1 ( / )  หากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสียหาย
4 .2 (  )  เพ่ือแกไขปญหาภัยพิบัติ
4 .3 (  )  โครงการเรงดวน
4 .4 (  )  สนับสนุนความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต
4 .5 (  )  อ่ืน ๆ (ระบุ) เรื่อง..................................................................................................

5. ความพรอมในการดําเนินโครงการ
5 .1 การศึกษาความเปนไปได  ความเหมาะสมและความคุมคาของโครงการเบื้องตน

( /) ดําเนินการเรียบรอยแลว
(  )  ไมตองทําการศึกษาความเปนไปไดโครงการเบื้องตน
(  )  ยังไมมี

5 .2 ความพรอมของแบบรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
( / )  มีและสมบูรณ
(  )  มีแตยังไมสมบูรณ
(  )  ไมมี

5 .3 ความพรอมของพ้ืนท่ีดําเนินการ
( / )  มีพ้ืนท่ีหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว  (พรอมเอกสารกํากับ)
(  )  มีพ้ืนท่ีแลวแตตองเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมายกอน
(  )  ตองจัดหาใหม
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6. วิธีดําเนินโครงการ
(  )  ดําเนินการเอง
( /)  ดําเนินการโดยวิธีจางเหมา
(  )  การรวมมือดําเนินโครงการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/ภาครัฐ/เอกชน (โปรดระบุและ
ใหสงขอตกลงหรือหลักฐานความรวมมือ)...........................
(  )  ดําเนินการโดยมีการจางงานในพ้ืนท่ี  จํานวน......คน  ใชงบประมาณในการจางงาน.....บาท

7 . ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นายอาลี  สําแดงสาร)
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง

8 . ผูเห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางชินรัตน  กรงกรด)
ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส

9 . ผูอนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)

(นายสันติ  ศรีเมือง)
ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส



รายละเอียดโครงการและปริมาณงาน

- ซอมแซมถนนแอสฟลทตกิคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด หมูท่ี 4 ,7 กวาง 5 เมตร  ยาว 375
เมตร  หนา  0 .05   เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1 ,87 5 ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ีกําหนด



บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดดานเทคนิคและประมาณราคาโครงการ

ช่ือโครงการ ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด  หมูท่ี  4 ,7 ตําบล
ทอนหงส  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน
ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายวัดใหม-คลองเมียด หมูท่ี 4 ,7 กวาง 5 เมตร

ยาว 375 เมตร  หนา  0 .05   เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1 ,875 ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณ
งานและแบบแปลนท่ีกําหนด

งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุน จํานวน 600 ,000 .-บาท

หนวยดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการตรวจสอบ ⧠ ถูกตอง  เอกสารครบถวน⧠ ไมถูกตอง

สรุป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

ลงช่ือ..............................................................ผูตรวจสอบโครงการ
(............................................................)

ตําแหนง.....................................................................

หมายเหตุ ผูมีความรูความสามารถดานวิศวกรรม (ผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
ท่ีจังหวัดแตงตั้ง  เปนผูลงนามตรวจสอบโครงการ



สภาพสถานท่ีดําเนินโครงการ
ถนนสายวัดใหม-คลองเมียด หมูท่ี 4 ,7 ตําบลทอนหงส

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId7 ในแฟมน้ี

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId7 ในแฟมน้ี


