
 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
         เรื่อง    ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน  บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที ่ 3  ต าบลหันห้วยทราย   
                                           อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

…………………………………………………….……………………………………………….. 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  มีความ 

ประสงค์จะ ด าเนินการ จ้างเหมา   โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3  ต าบลหันห้วยทราย อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ปริมาณงาน 
 ช่วงที่  1  เสริมดิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 

ไม่น้อยกว่า 120.00  ตารางเมตร  ลงหินคลุก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  0.10  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร  

ช่วงที่  2  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร  

ช่วงที่  3  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร  

ช่วงที่  4  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  2.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร  

ช่วงที่  5  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  

ช่วงที่  6  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 319.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 957.00 ตารางเมตร  
    ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1  ป้าย  ราคากลาง   308,065.-บาท ( 
สามแสนแปดพันหกสิบห้าบาทถ้วน )   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   12  เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

                                                                
                                                             บุญมี   จันค าวงษ์ 
                     ( นางบุญมี   จันค าวงษ์ ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
 



 
 

   แบบ ป.ป.ช.1 
 

การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 
1.  ชื่อโครงการ     โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 ต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย    
                      จังหวัดนครราชสีมา 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   277,600.- บาท  ( สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน ) 
3.  ลักษณะงาน   - โดยสังเขป  

 ปริมาณงาน 
          ช่วงท่ี  1  เสริมดิน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือมี 

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00  ตารางเมตร  ลงหินคลุก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย  
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร  

ช่วงที่  2  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร  

ช่วงที่  3  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร  

ช่วงที่  4  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  2.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร  

ช่วงที่  5  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  2.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร  

ช่วงที่  6  ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 319.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย   
0.10  เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 957.00 ตารางเมตร  

    ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน 1  ป้าย 
4.  ราคากลางค านวณ   ณ  วันที่   12  เดือนมกราคม พ.ศ. 2560  เป็นเงิน   308,065.-บาท  
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 

 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)    
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 

6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
1. นายภัทร              วงศ์ละคร      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง                            
2. นางสุภาวดี           จันทร์ค าวงษ์   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ             

3.      3.  นางสาวพรพรรณ     ขันสาลี         ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
4.                   

 
                            



   
 

 


