
ประมาณราคางานขดลอกคลอง 

รายการประมาณราคา 

สถานที่ก่อสร้าง 

ประมาณการโดย 

ประมาณการ/กำหนดราคา 

งานขุดลอกคลองเหมืองตานิ่ม 

ท อ้งคลองที่ขุคกว้างไม่ตํ่ากว่า 6.00 เมตร ยาว 1,๐๐๐ เมตร ลาดเอียงประมาณ ,:2 ปริมาตรดินขุด 

ประมาณ 7,000 ลูกบาศก์เมตร และลึก~นจากเดิม i .๐๐ เมตร ท อ้งคลองที่ขุคกว้างไม่ตํ่ากว่า 4.00 เม~ 

ยาว 200 เมตร ลาดเอียงประมาณ i:2 ป~มาตรดินขุดประมาณ 1 1,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะทางรวม 

โดยประมาณ 1,200 เมตร รวมปริมาตรคินชดประมาณ 8,000 ลูกบาศก์เมตร 

หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จ งัหวัดเพชรบุรี 

กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

. 
ที ร ายการ 

ปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค๋าวัสดฺและ 

ค่าแรงงาน(บาท) 

หมายเห ตุ

จำนวน หน่วย ราคvหtiวย(,,าท) รวม,~น,รน (~,าท) ราคvหน่วย(,/าท) รวมเ~นเาน(ใ,าท) 

1 งานllดลอกคลอง 8,000 ลบ.ม. - - 26 204,880 204,880 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
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ลงชื่อ 

ลงชือ 

ลงชื่อ 

( นายธณัฏฐ์ พ่วงเดช) 
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(น~งอารยา ยองใย) 

(นาย~,ศักคี่ ลีว้ลํณู่ชน์) 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รวมค่างานต้นทุน 

ค่าคำเนินการ+ภาษี+กำไรl5% 

รวมเป็นเงินทั่งสิ้น 

ค ดิเป็นเงินประมาณ 

(สองแสนสามหมีนห้าพันบาทถ้วน) 

ลงชื่อ 

ลงชือ 

~-~. 

- 

~ 

่ 

( นายสาัช~ ไทรงาม ) 

ปลัดvก´ศ่~~าบลบฺางตะvน 

204,880.00 

30,732.00 

235,612.00 

235,000.00 

( นายชัยยศ สงวนทรัพย์) 

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน 

เห็นชอบ 

อนุ~ติ 



แบบ บก.๐๖ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่~รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งๅนก่อสร้าง 

๑. ชือ่โครงการ... ฃุดลอกคลองเหมืองตานิ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จ งัหวัดเพชรบุรี 

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองซ่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน  

๓. วงเงินงบประมาณท่~~เด้รับจัดสรร ๒๓๕๐๐๐๐๐ บาท 

๔.ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)คิานวณณวันที่'๑๓กรกฎาคม๒๕๖๓.== เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐....บาท 

๕. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๕.๑ ....จากการประมาณราคาค่าขุดลอก กองซ่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน  

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

๖.๑ นายธณัฏ~ พ่วงเดช ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  

๖.๒ นางอารยา ยองใย ตำแหน่ง กรรมการ  

๖.๓ นายซูศักดิ์ ลีว้ลัญชน์ ตำแหน่ง กรรมการ  



บ นัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางตะบูน 

ที ่ กช.~·4~f~/๒๕๖๓ ว นัที่่า กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

~อง รายงานผล และขออนุมัติกำหนดราคากลางจัดิ่จ้างขุดลอกคลองเหมืองตานิ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะบูนออก 

เรียน 
นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน 

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบางตะบูน ที ่๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตงานจัดจ้างขุดลอกคลองเหมืองตานิ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบล 

บางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จ งัหวัดเพชรบุรี 

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางงานขุดลอกคลองเห~องตานิ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตะบูนออก เสร็จ 

เรียบร้อยแล้ว เป็นราคากลางของงานจัดจ้าง จำนวน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้า~นบาทถ้วน) 

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ ว นั 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถู กต้อง อาศัยอำนาจตาม 

พระราชบัญณัูติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 

จัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการคำนวณราคากลางมาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รายละเอียด 

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติราคากลางต่อไป 

-.-\ 

(ลงชื่อ)  '  ~~~ ~  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

(นายธณัฏ~ พ่
วงเดฺช). 

1 /~ 

~ ~ 

~ 

(ลงชือ)  .~  กรรม การกำหนดราคากลาง 

(นางอารยา ยองใย) 

(ลงชื่อ)  ~  กรรมการกำหนดราคากลาง 

(นายชูศักดิ์ ลีว้ลัญชน์) 

ความเห็น ปลัดเทศบาล 

เรียน นายกเทศมนตรี 

(  i ) 
เห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ 

( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ 

~~4 

(นายสารัชต์ ไทรงาม) 

ปลัดเทศบาล 

0 O~ 
·~๐ 

คาสง นายกเทศมนตรตาบลบางตะบูน 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

(นายซัยยศ สงวนทรัพย์) 

นายกเทศมนตรีตำบลบางตะบน 

จ., 


