
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรและราคากลางในงานกอ่สร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 23 โครงการ หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,7,8  ตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดและแบบแปลนของทางเทศบาลตําบลท่าง้ิว
กําหนด , แบบมาตรฐานมข.2527 และแบบ กสช.3/2526 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 
22 ป้าย 

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลตําบลท่าง้ิว 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,935,500.-บาท (หกล้านเก้าแสนสามหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป   
         1. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณฝายกักเก็บนํ้าบ้านท่างาม หมู่ที่  ๕  ตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 1 แห่ง ก่อสร้างศาลาท่ีพักบริเวณฝายกักเก็บนํ้าบ้านท่างาม 
หมู่ที่ ๕  ตําบลท่าง้ิว แบบชั้นเดียว ขนาด ความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลท่าง้ิว 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย 
         2. โครงการขยายเขตประปาหัวลาน-โคกผักรูด หมู่ที่ 1  ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด 
นครศรีธรรมราช โดยทําการวางท่อประปา P.V.C. ขนาด Ø 1 1/2 น้ิว ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว ระยะทาง 665.00 
เมตร ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลือง ขนาดขนาด Ø 1 1/2 น้ิว 1 จุด ติดตั้งสามทางจุดจ่ายนํ้าท่อประปา P.V.C. 
ขนาด Ø 1/2 น้ิว 6 จุด ตามแบบเทศบาลตําบลท่าง้ิว  
         3. โครงการก่อสร้างถนนน้ําล้นผ่าน ห้วยนํ้าซับเขามหาชัย  หมู่ ท่ี ๔  ตําบลท่า ง้ิว อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน  1  แห่ง  ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. สูง ๑.๘๐ ม. 
ตามแบบมาตรฐาน สะพาน ท่อ ถนนสําหรับให้นํ้าล้นผ่าน กสช.๓/๒๕๒๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน ๑ ป้าย 
         4. โครงการก่อสร้างถนนนํ้าล้นผ่าน ห้วยไสตง หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด 
นครศรีธรรมราช  จํานวน  1  แห่ง  ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ ม.  ยาว ๗.๐๐ ม.  สูง ๒.๐๐ ม.  ตามแบบมาตรฐาน  
สะพาน ท่อ ถนนสําหรับให้นํ้าล้นผ่าน กสช.๓/๒๕๒๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย 
         5. โครงการซ่อมแซมฝายกักเก็บนํ้าคลองแคว หมูท่ี่  ๗  ตําบลทา่ง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทําการซ่อมแซมประตูนํ้าปิด-เปิด  กักเก็บนํ้า  จํานวน  ๒  จุด  และทําการขุดลอกปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกว่า  ๑,๓๖๘ ลบ.ม. ลึกเฉล่ีย ๑.๐๐ ม.  ตามแบบเทศบาลตําบลท่าง้ิว  พร้อมป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ  
จํานวน 1 ป้าย 

6. โครงการขุดลอกเหมืองนํ้าพร้อมวางท่อ ค.ส.ล. บ้านนางผ่อง-บ้านนายทรง หมู่ท่ี 4 ตําบลท่าง้ิว  
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการ  

ช่วงที่ 1 ขุดลอกเหมืองนํ้า ระยะทางรวม 1,837.00 เมตร ด้านขวามือ ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.60
เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ระยะทาง 880.00 เมตร ด้านซ้ายมือ ปากเหมือง
กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ระยะทาง 957.00 เมตร 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,032.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 
ขนาด Ø 1.00 เมตร 5 จุด รวมจํานวนท่อ 29.00 ท่อน  



  

 
 

ช่วงที่ 2 ขุดลอกเหมืองนํ้า  ระยะทางรวม  350.00  เมตร  ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย  2.20 เมตร 
 ท้องเหมืองกว้างเฉลี่ย  1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 456.00 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อระบายนํ้า ค.ส.ล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00  เมตร 1 จุด  จํานวนท่อ 8.00 ท่อน 
ขนาด Ø 0.80 เมตร 4 จุด รวมจํานวนท่อ 18.00 ท่อน ขนาด Ø 0.60 เมตร 1 จุด จํานวนท่อ 8.00 ท่อน 
      และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลท่าง้ิว  

7. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา ค.ส.ล.  พร้อมบานเปิด-ปิด 2 บาน  เหมืองนํ้าเขตตําบลท่าง้ิว – 
ตําบลอินคีรี หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร พร้อมบานเปิด-ปิด  ขนาด 1.00 เมตร  จํานวน 2 บาน  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   จํานวน 
1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตําบลท่าง้ิว 

8. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมบานเปิด-ปิด 1 บาน เหมืองนํ้าเขตตําบลท่าง้ิว-ตําบล 
อินคีรี หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
พร้อมบาน    เปิด-ปิด ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 1 บาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบเทศบาลตําบลท่าง้ิว 

9. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอ้มบานเปิด-ปิด 1 บาน เหมืองนํ้าคลองคอน-บางชะโด  
หมู่ที่  8  ตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  พร้อม
บานเปิด-ปิด ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 1 บาน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
เทศบาลตําบลท่าง้ิว 

10. โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้นเหมืองนํ้าคลองโอน หมู่ที่ 1 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 10.00 เมตร จํานวน 1 แห่ง และ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน มข.2527  

11. โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น เหมืองนํ้าบ้านนาภาพ-หนองอ้ายเป็ด หมู่ที่ 4 อําเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7.00 เมตร  
จํานวน 1 แห่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน มข.2527  

12. โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น เหมืองนํ้าวัดแจ้ง-วังหวาย หมู่ที่ 2 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 7.00 เมตร  
จํานวน 1 แห่ง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน มข. 2527  

13. โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้นเหมืองนํ้าสระบัว-หนองหนมจีน หมู่ที่ 4 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สันฝายสูง 1.20 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จํานวน 8 ท่อน ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย   

14. โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น มข.2527 ห้วยนํ้าซับเขามหาชัย  ม.๔ ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมือง 
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  1  แห่ง  ขนาดสันฝายสูง ๒.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๑๐.๐๐ ม. พร้อม ทําการขุดลอกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลบ.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย 
ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๒๗   
 
 
 



  

 
 

15. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า เหมืองนํ้า 
โคกพร้าว-หัวดอน หมู่ที่ 2 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ชนิดช่องทางเดียว พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. 
เพ่ือกักเก็บนํ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กสช.3/2526  

16. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมประตู เปิด-ปิด นํ้าชนิดบานเหล็กมือหมุนเพ่ือกักเก็บ 
นํ้าเหมืองนํ้าสาธารณะคลองแคว หมู่ท่ี  ๗  ตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 1 แห่ง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ ยาว ๔.๐๐ ม.ชนิดช่องทางเดียว และประตูเปิด-ปิด ชนิดมือหมุน ขนาด ๑.๖๐ x 
๒.๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานสะพาน ท่อ ถนนสําหรับให้นํ้าล้นผ่าน กสช.๓/๒๕๒๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน ๑ ป้าย 

17. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า เหมืองนํ้า 
รอยต่อ หมู่ที่ 4 ,7  ตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทําการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 1.50x1.50 ม. ยาว 7.00 ม. ชนิดสองช่องทาง พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกัก
เก็บนํ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กสช. 3/2526 

18. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ค.ส.ล. พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า เหมืองนํ้า      
โรงฆ้อง-บ้านนายสลับ หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 6.00 ม. ชนิดสองช่องทาง พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.
ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กสช. 3/2526  

19. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า เหมืองนํ้า 
โรงฆ้อง-ห่อหมก หมู่ท่ี 3 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการก่อสร้างท่อ
ลอดเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 ม. ยาว 4.00 ม. ชนิดสองช่องทาง พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกัก
เก็บนํ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กสช. 3/2526  

20. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า เหมืองนํ้า 
หัวลาน-โคกผักรูด หมู่ท่ี 1  ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืนเพ่ือ
กักเก็บนํ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กสช. 3/2526 

21. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า เหมืองนํ้าบ้าน 
นายจวน หมู่ที่ 3 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร ชนิดสองช่องทาง พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน  ค.ส.ล. เพ่ือ
กักเก็บนํ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กสช. 3/2526 

22. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า เหมืองนํ้า 
วังหวาย-ทุ่งตาชัย หมู่ที่ 1 ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทําการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิดสองช่องทาง พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.
ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กสช. 3/2526 

23. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน ค.ส.ล. เพ่ือกักเก็บนํ้า เหมืองนํ้า 
หนองพลอง  หมู่ท่ี 4  ตําบลท่าง้ิว  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยทําการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ชนิดสองช่องทาง พร้อมบ่าเสียบแผ่นพ้ืน เพ่ือกัก
เก็บนํ้า และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กสช. 3/2526   



  

 
 

   
       4. ราคากลางคํานวณ  ณ วันที่  5  กันยายน  2559     
            เป็นเงิน 6,935,500.-บาท (หกล้านเก้าแสนสามหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
       5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

1. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 
 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
                  1. นายคิรินทร ์    คีรินทร์นนท ์    
               2. นายชําเลือง    เที่ยวแสวง      
               3. นายพูลผล      เที่ยวแสวง        
               4. นายนลธวัชญ์  พลด ี        
               5. นายบดินทร์    บดิกาญจน์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
                    

 


