
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลหวยยอด 

เรื่อง   เปดเผยราคากลางโครงการกอสรางปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล.สนามเทนนิส สนามกีฬากลางอำเภอหวยยอด 
 

………………………………………………………………………… 
 

    ดวยเทศบาลตำบลหวยยอด จะดำเนินการกอสรางปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล.สนามเทนนิส สนาม
กีฬากลางอำเภอหวยยอด ขนาด 37.60 x 37.60 เมตร หนา 0.075 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,413 
ตารางเมตร งบประมาณ 729,000.- บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน) นั้น 

  

 เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลังท่ี 0405.3/ว 453 ลงวันท่ี  3  ตุลาคม  
2561 จึงขอเปดเผยราคากลางโครงการกอสรางปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล.สนามเทนนิส สนามกีฬากลางอำเภอ          
หวยยอด เปนเงิน 719,000.- บาท (เจ็ดแสนหม่ืนเกาพันบาทถวน) รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
  

ประกาศ  ณ วันท่ี  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

                                                                            
 

 

      (นายธวัชชัย  วรพงศพัฒน) 
      นายกเทศมนตรีตำบลหวยยอด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ บก.01 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  กอสรางปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล.สนามเทนนิส สนามกีฬากลางอำเภอหวยยอด 

2. หนวยงานเจาของโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลตำบลหวยยอด 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  729,000.-บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนเกาพันบาทถวน) 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กอสรางปรับปรุงพ้ืน ค.ส.ล.สนามเทนนิส สนามกีฬากลางอำเภอหวยยอด 

ขนาด 37.60 x 37.60 เมตร หนา 0.075 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,413 ตารางเมตร  

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี  27  สิงหาคม  2564 เปนเงิน 719,000.- บาท 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

    6.1 แบบสรุปผลประมาณราคาคากอสราง แบบ ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผน 

    6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคากลางคากอสราง แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน 

    6.3 แบบแปลน จำนวน 6 แผน 

    6.4 ..................................................................................................................................................... 

    6.5 ..................................................................................................................................................... 

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  

7.1 นางปทมา  แกวนวม  ตำแหนง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ประธานกรรมการ 

7.2 นางวิยะษา  สุรสินธุ   ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ              กรรมการ 

    7.3 นายเฉลิมศักดิ์  ศรีทัยแกว  ตำแหนง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ     กรรมการ 

 

 

 

     
 
     

 



แบบ ปร.5(ก.)

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงพืน้ คสล. สนามเทนนิส 

สนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด  จงัหวดัตรัง

สว่นราชการ    

กศ. 02/2565

เจ้าของงาน กองการศกึษา  เทศบาลต าบลห้วยยอด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจ านวน               1    หน้า

ค านวณราคาเม่ือวนัที่     26 สิงหาคม 2564
หนว่ย : บาท

2

 

สรุป 719,442.84           
719,000.00           

 

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

งานวิศวกรรมโยธา กองช่าง เทศบาลต าบลห้วยยอด

เงินลว่งหน้าจ่าย…….…..0..…….%

1.30531

2 ปา้ย (ปา้ยชัว่คราว จ านวน 1 ปา้ย , ปา้ยถาวร  จ านวน
1 ปา้ย)

ขนาดหรือปริมาณงาน       

ภาษีมลูคา่เพ่ิม…….....…7………%

ราคาคา่ก่อสร้างเป็นเงินทัง้สิน้
ตัง้จ่าย งบประมาณการก่อสร้างในครัง้นี ้

ดอกเบีย้เงินกู้….......……5………%

ตวัอกัษร

เฉลี่ยราคาประมาณ                    

ก่อสร้างปรับปรุงพืน้ คสล. สนามเทนนิส

        สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ล าดบัที่ รายการ

เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน

หมายเหตุคา่ก่อสร้างทัง้หมดFACTOR   F

ปา้ยโครงการก่อสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร   จ านวน 

เงินประกันผลงานหกั……0..…….%

คา่วสัดแุละคา่แรงงาน

551,170.49               

เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F อาคาร

719,442.84           

(นางวิยะษา  สรุสินธุ์) (นายเฉลิมศกัดิ์  ศรีทยัแก้ว)

นกัวิชาการศกึษาช านาญการ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาปฏบิตัิการ

                 (ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ

(นางปัทมา  แก้วนว่ม)

นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ

       (ลงช่ือ)..........................................กรรมการ    (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ



แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1
ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงพืน้ คสล. สนามเทนนิส 
สถานที่ก่อสร้าง       สนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด  จงัหวดัตรัง แบบเลขที่ กศ. 02/2565

งานวิศวกรรมโยธา            กองช่าง      เทศบาลต าบลห้วยยอด
ค านวณราคาโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  เม่ือวนัที่    26 สิงหาคม 2564

ราคาตอ่หนว่ย จ านวนเงิน ราคาตอ่หนว่ย จ านวนเงิน

หนา 0.075 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1,413 ตารางเมตร

1 งานสกัดผิวหน้าพืน้สนาม คสล. ของเดิม 1,413.00 ตร.ม. -                 -                     10.00            14,130.00           14,130.00             

2 176.63    ลบ.ม. 397.20            70,157.44          99.00            17,486.37           87,643.81             

3 งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ซม.) 105.98    ลบ.ม. 1,819.84        192,866.64        306.00          32,429.88           225,296.52           

4 งานไม้แบบ (80%) 11.20      ตร.ม. 400.00            4,480.00            133.00          1,489.60             5,969.60               

 - ตะปู 2.80        กก. 37.38              104.66               -                -                      104.66                   

5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.# 1,413.00 ตร.ม. 31.30              44,226.90          5.00              7,065.00             51,291.90             

6 งานขดัเรียบผิวพืน้ 1,413.00 ตร.ม. -                 -                     40.00            56,520.00           56,520.00             

7 งานทาสีพืน้พร้อมตีเส้นสนาม 1,413.00 ตร.ม. 44.00              62,172.00          34.00            48,042.00           110,214.00           

374,007.64      177,162.85        551,170.49         

ล าดบัที่

งานทรายหยาบรองพืน้อดัแนน่ หนา 0.10 เมตร

รวมราคาก่อสร้างทัง้หมด

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

หมายเหตุหนว่ย รวมคา่วสัดแุละคา่แรง

ก่อสร้างปรับปรุงพืน้ คสล. สนามเทนนิส ขนาด 37.60 x 37.60 เมตร 

ราคาวสัดสุิ่งของ คา่แรงงาน
รายการ จ านวน


	ประกาศ  ณ วันที่  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

