
 
การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

   ๑. ชื่อโครงการ   ก่อสร้างรางถนน คสล.ไม่รวมรางระบายน  าและไหล่ทาง และปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลละงู ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
 

    ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๒๑๓,๗๕๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ด- 
        ห้าสิบบาทถ้วน)  
   

   ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป     
          ๓.๑ ถนน คสล.ไม่รวมรางระบายน  าและไหล่ทาง แบบเลขที่ ๒๔๐๖ 
 - ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว พื นที่ ๒๗๕ ตารางเมตร 
 - ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมสน พื นที่ ๙๐ ตารางเมตร  
 - ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงละไน้ พื นที่ ๒๗๒ ตารางเมตร  
 - ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยไทร พื นที่ ๒๓๐ ตารางเมตร   
 - ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งไหม้ พื นที่ ๑๐๒ ตารางเมตร   
 - ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน  าผุด พื นที่ ๑๗๖ ตารางเมตร 
          ๓.๒ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  า ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากน  า พื นที่ ๒๓ ตารางเมตร  
          ๓.๓ ซ่อมแซมอาคาร ทาสีใหม่ภายในและภายนอก ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว                    

๓.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมเพดานห้องทันตกรรม ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านในเมือง                            
พื นที่ ๑๒๑ ตารางเมตร  

          ๓.๕ ปรับปรุงหน้าต่างชั นบน ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงละไน้     

     - หน้าต่างขนาด ๑๑๘ x ๑๑๗ เซนติเมตร จ านวน ๑๐ ช่อง  
- หน้าต่างขนาด ๑๑๗ x ๕๖ เซนติเมตร จ านวน ๔ ช่อง              
- หน้าต่างขนาด ๔๐ x ๙.๕ เซนติเมตร จ านวน ๑ ช่อง     
- หน้าต่างขนาด ๘๙ x ๘๘ เซนติเมตร จ านวน ๑ ช่อง  

            

   ๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี   
          ๔.๑. ถนน คสล.ไม่รวมรางระบายน  าและไหล่ทาง แบบเลขที่ ๒๔๐๖ จ านวนเงินรวม              ๖๒๘,๓๐๐ 
บาท (เงินหกแสนสองหมื่นแปดพันสามบาทถ้วน) 
                    ๔.๑.๑. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว พื นที่ ๒๗๕ ตารางเมตร จ านวนเงิน  
                            ๑๕๐,๘๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
                    ๔.๑.๒. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแหลมสน พื นที่ ๙๐ ตารางเมตร จ านวนเงิน 
                            ๔๙,๕๐๐ บาท  (เงินสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                     ๔.๑.๓. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงละไน้ พื นที่ ๒๗๒ ตารางเมตร จ านวนเงิน 
                             ๑๔๙,๒๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
                     ๔.๑.๔ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยไทร พื นที่ ๒๓๐ ตารางเมตร จ านวนเงิน 
                             ๑๒๖,๒๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   ๔.๑.๕ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งไหม้ พื นที่ ๑๐๒ ตารางเมตร จ านวนเงิน 
                             ๕๖,๐๐๐ บาท (เงินห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 



                              
                                                                -๒- 
 
                    ๔.๑.๖ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน  าผุด พื นที่ ๑๗๖ ตารางเมตร จ านวนเงิน  
                            ๙๖,๖๐๐ บาท (เงินเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) 
         ๔.๒. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  า ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากน  า  พื นที่ ๒๓ ตารางเมตร                  

จ านวนเงิน ๑๖๔,๖๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
         ๔.๓. ซ่อมแซมอาคาร ทาสีใหม่ภายในและภายนอก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาขาว จ านวนเงิน 

๙๙,๔๐๐ บาท (เงินเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
         ๔.๔. ปรับปรุงซ่อมแซมเพดานห้องทันตกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านในเมือง พื นที่ ๑๒๑ 

ตารางเมตร จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)          
         ๔.๕. ปรับปรุงหน้าต่างชั นบน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตันหยงละไน้  จ านวนเงินรวม 

๕๕,๕๐๐ บาท (เงินห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

                                        - หน้าต่างขนาด ๑๑๘ x ๑๑๗ เซนติเมตร จ านวน ๑๐ ช่อง จ านวนเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท 

                      (เงินสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 - หน้าต่างขนาด ๑๑๗ x ๕๖ เซนติเมตร จ านวน ๔ ช่อง จ านวนเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท        
                      (เงินหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
                   -  หน้ าต่ า งขนาด ๔๐  x ๙.๕ เซนติ เมตร  จ านวน ๑ ช่อง  จ านวนเงิน  ๑ ,๘๐๐ บาท                            

(เงินหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 -  หน้ าต่ า งขนาด ๘๙  x ๘๘ เซนติ เมตร  จ านวน ๑ ช่อง  จ านวนเงิน  ๓ ,๕๐๐ บาท                            

(เงินสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   

        รวมทั งสิ น ๑๐ รายการ เป็นเงินทั งสิ น  ๑ ,๐๙๗ ,๘๐๐ บาท  (เงินหนึ่ งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปด-                   
ร้อยบาทถ้วน) 
                

   ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง 
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)      จ านวน  ๗  แผ่น 
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก) )                        จ านวน  ๕  แผ่น 
 

   ๖.รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
          (๑) นายอดินันท์  กาเดร์              ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธานกรรมการ 
          (๒) นายด ารงค์  คงแก้ว               ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ             กรรมการ 
          (๓) นายอนิวัฒน์  พรหมทอง         ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                          กรรมการ 
 
 

 


