
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง 
เร่ือง การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง 
ของเทศบาลต าบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------------------ 

  ด้วย เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะด าเนินการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่ -พระแสง  
เริ่มต้นจากบริเวณหน้าเทศบาลต าบลท่ายางถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาล  ขนาดกว้าง 24.50 เมตร ระยะทางยาว  
350.00 เมตร โดยท าการขุดรื้อผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม  ด้วยวิธี Recycling ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ระยะทางยาว  350.00 เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งขุดรื้อชั้นรองพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ  ขนาดกว้าง  17.00 
เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร ชั้นพื้นทางลงหินคลุกขนาดกว้าง  24.50 เมตร ระยะทางยาว 350 .00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น   แล้วท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว้าง 24.50 
เมตร ระยะทางยาว  350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  8,575.00 ตารางเมตร  ตีเส้น
จราจรพร้อม  ตีเส้นเกาะกลางถนนและติดตั้งป้ายจราจร 5 แผ่นป้าย  พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว
ก่อนด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  
จ านวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ต าบลท่ายาง  อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลต าบลท่ายางก าหนด ก าหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดวันท าสัญญาจ้าง 
  งบประมาณ  4,800,000.-บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
  ราคากลาง   4,735,000.- บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดท าข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  เทศบาลต าบลท่ายางจึงขอข้อมูลราคากลางและรายการ
ค านวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่ -พระแสง 
รายละเอียดดังนี้ 
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  ประกาศ ณ วันที่  21  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
            (นายชัยธิศักดิ์  อ าลอย) 
               นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่-พระแสง 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4,800,000.-บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่ -พระแสง เริ่มต้น
จากบริเวณหน้าเทศบาลต าบลท่ายางถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาล  ขนาดกว้าง 24.50 เมตร  ระยะทางยาว  
350.00 เมตร โดยท าการขุดรื้อผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม  ด้วยวิธี Recycling ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร ระยะทางยาว 350.00 เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งขุดรื้อชั้นรองพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ  ขนาดกว้าง 
17.00 เมตร ระยะทางยาว 350 .00 เมตร ชั้นพื้นทางลงหินคลุกขนาดกว้าง  24.50 เมตร ระยะทางยาว 
350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น  แล้วท าผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ขนาดกว้าง  24.50 เมตร  ระยะทางยาว  350.00 เมตร  หนา  0.05 เมตร  หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  
8,575.00 ตารางเมตร  ตีเส้นจราจรพร้อม  ตีเส้นเกาะกลางถนนและติดตั้งป้ายจราจร 5 แผ่นป้าย  พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  จ านวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ต าบลท่ายาง  อ าเภอ
ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลต าบลท่ายางก าหนด  ก าหนดส่งมอบงาน
ภายใน 90 วัน นับถัดวันท าสัญญาจ้าง 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  21  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2560 
    เป็นเงิน  4,735,000.- บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  ประกอบด้วย 
 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ปร.6,ปร.5) จ านวน  3  แผ่น 
 5.2 รายละเอียดการค านวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  (ปร.4)   จ านวน  -  แผ่น 
 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าด าเนินการ     จ านวน  -  แผ่น  
   5.4 รายละเอียดแนบท้ายสรุปราคากลางฯ (แบบแปลนฯ)   จ านวน   - แผ่น  
6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ประกอบด้วย 
 5.1 นายจ านงค์  ยศชู   หัวหน้าส านัก ปลัด  ประธานกรรมการ  
 5.2 นายกีรติ  ทองแป้น   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ  
 5.3 นา งยุพเรศ  เพชรด้วง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  กรรมการ 



 


