
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม   จังหวัดสุรินทร 

เรื่อง  สอบราคาจางเหมาโครงการกอสราง  จํานวน  ๗  โครงการ   

----------------------------------- 
 

             ดวยองคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร มีความประสงคจะสอบราคาจาง

เหมาโครงการกอสราง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

             ๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองไผ  หมูท่ี  12 จากถนนคสล.เดิม (ศาลา

ประชาคมหมูบาน)-ไปทางสุสานโคกหนองหวา  หมูท่ี  12  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร  ผิวจราจร  

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  4.00 ม.  ระยะทางยาว  100.00  ม.   หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  400.00  

ตร.ม.  มี ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  60.00  ลบ.ม.  ไหลทางหินคลุก  กวางขางละ  0.30  ม.  ราคากลาง 

๒๐๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหาพันบาทถวน-)  ขายเอกสารสอบราคาชุด ๒๐๐.-บาท (-สองรอยบาทถวน-) 

            ๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานบะ  หมูท่ี 1 จากบานนางกรองแกว  บุญครอง-

บานนางแกว  คงม่ัน   ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร   ขนาดกวาง  3.00 ม. ระยะทางยาว  80.00  ม.   

หนา 0.15  ม.  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  240.00  ตร.ม.  มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  36.00  ลบ.ม.   

ลงทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก  Ø 0.40  ม.  ชั้น  3  5.00  ม. พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน ๑ ปาย ราคากลาง  

๑๑๖,๐๐๐-บาท  (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน-)  ขายเอกสารสอบราคาชุด ๒๐๐.-บาท (-สองรอยบาทถวน-) 

            ๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนสูง  หมูท่ี  5  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  

จังหวัดสุรินทร    ขนาดกวาง  4.00 ม.  ระยะทางยาว  130.00  ม.   หนา 0.15  ม.  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  

520.00  ตร.ม.  มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  78.00  ลบ.ม.  ไหลทางหินคลุก  กวางขางละ  0.30  ม.  พรอม

ติดตั้งปายโครงการจํานวน ๑ ปาย   ราคากลาง  ๒๖๖,๐๐๐.-บาท  ( -สองแสนหกหม่ืนหกพันบาทถวน-)   ขาย

เอกสารสอบราคาชุด ๒๐๐.-บาท (-สองรอยบาทถวน-) 

            ๔. โครงการกอสรางถนนหินคลุก(เสริมผิวถนน)    บานสําโรง หมูท่ี  7  จากบานสําโรง  หมูท่ี  7  -

ไปทางบานเฉนียงหมูท่ี  8   ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร    ขนาดกวาง  4.00 ม.  ระยะทางยาว  

1,340.00  ม.  หนาโดยเฉลี่ย  0.04  ม.  มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  214.40  ลบ.ม.    พรอมติดตั้งปายโครงการ 

จํานวน  ๑ ปาย   ราคากลาง  ๒๑๐,๐๐๐.-บาท   (-สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน-)   ขายเอกสารสอบราคาชุด ๒๐๐.-

บาท (-สองรอยบาทถวน-) 

           ๕. โครงการวางระบบจายทอน้ําประปาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําดิบพรอมตูควบคุม  หมูท่ี  1, 2, 3, 

12  จากหวยระวีบานเปอยปราสาท  หมูท่ี  4  ถึง  บานบะ  หมูท่ี  1  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร  (เพ่ือ

ใชรวมกัน  หมูท่ี  1,2,3,12) ราคากลาง  ๕๗๗,๗๐๐.-บาท  (-หาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน-)  ขายเอกสาร

สอบราคาชุด ๒๐๐.-บาท (-สองรอยบาทถวน-) 
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            ๖. โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.๓  คลองสนวน บานโคกสะอาด  หมูท่ี  ๓    

ตําบลบะ  อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ขนาดปากกวาง  8.00 เมตร สันฝายสูง   1.00 เมตร ผนังขางสูง  2.50 เมตร  

มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  65.37  ลบ.ม.  ตามแบบ  มข.  2527      พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน  ๑  

ปาย   ราคากลาง  ๓๘๒,๐๐๐-บาท (-สามแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน-)  ขายเอกสารสอบราคาชุด ๒๐๐.-บาท  

(-สองรอยบาทถวน-) 

           ๗. โครงการกอสรางจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เดิม) บานผาง

เกา หมูท่ี  6  ถึง  ไปทางบานโนนสูง  หมูท่ี  5  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร   ขนาดกวาง  5.00 ม.  

ระยะทางยาว  100.00  ม.  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  500.00  ตร.ม.  มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา  75.00  

ลบ.ม.  พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน  ๑  ปาย   ราคากลาง  ๒๔๓,๐๐๐-บาท   (-สองแสนสี่หม่ืนสามพันบาท

ถวน-)   ขายเอกสารสอบราคาชุด ๒๐๐.-บาท (-สองรอยบาทถวน-) 
     

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจางดังกลาวซ่ึงมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอย

กวา  -  บาท 

 ๒.  ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

  ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู

เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                      ๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกตําบลบะ  ณ วันท่ี

ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้    

                     กําหนดขายเอกสารและยื่นซองสอบราคา  ในวันท่ี  ๒๙   เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึง วันท่ี   ๑๕ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   รับซองท่ีองคการบริหารสวนตําบลบะ  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๖.๓๐ น.     

และวนัท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  รับซองสอบราคา  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการ

บริหารสวนตําบล  ระดับอําเภอ  (ท่ีวาการอําเภอทาตูมชั้น ๒ )  ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  และ

กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  ระดับอําเภอ  (ท่ีวาการอําเภอทาตูมชั้น  ๒ ) 

   ผูสนใจติดตอขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคา  ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลบะ  ระหวางวันท่ี ๒๙ 

เมษายน  ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔ – ๑๔๕-๕๖๗  

ในวันและเวลาราชการ  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือน  เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 

 
 

                     (ลงชื่อ) 

                (นายสทุนิ   ลกัขษร) 

                   นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ 

 



 

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง  

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากถนนคสล.เดิม (ศาลาประชาคมหมูบาน) - 

ไปทางสุสานโคกหนองหวา บานหนองไผ หมูท่ี 12 ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

    /หนวยงานเจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  205,000- บาท 

3. ลักษณะงาน  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีปริมาตรคอนกรีตไมนอย

กวา 60.00 ลบ.ม. หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 400.00  ตร.ม. ม. ไหลทางหินคลุก กวางขางละ 0.30  เมตร 

ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบะ พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2558  เปนเงิน  205,000- บาท   

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 

    5.1 แบบราคากลางงานกอสราง  จํานวน   1   แผน 

    5.2 ................................................................-...........................................................................  

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 

    6.1 นายอิสรพงศ  วงศฉลาด ตําแหนง ปลัด อบต.บะ ประธานกรรมการ 

    6.2 นายปราโมทย  จงกลาง  ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ 

    6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา  กรรมการ      

     

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดท่ี  www.gprocurement.go.th 

 
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 

     ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )  

ตําแหนง ปลัด อบต.บะ  

 

ลงชื่อ................. .............................กรรมการ 

     ( นายปราโมทย   จงกลาง ) 

ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 

     ( นายธนวัฒน เพชรจันทร ) 

ตําแหนง นายชางโยธา 

 

 



หนา 1 / 1

          ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

          สถานที่กอสราง จากถนนคสล.เดิม (ศาลาประชาคมหมูบาน) - ไปทางสุสานโคกหนองหวา บานหนองไผ หมูที่ 12 ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          แบบเลขที่ 1/2558     ลงวันที่   6   มกราคม   2558

          คํานวณราคากลางเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2558

ราคาตอหนวย 

X   FN

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยแตงคันทางเดิม ตร.ม. 460.00     1.88                866.85            

2 งานรองพื้นทางและทรายรองใตผิวคอนกรีต

2.1 งานทรายรองใตผิวคอนกรีต  หนา  5  ซม. ลบ.ม. 20.00      299.40             5,988.05         

3 งานผิวทาง

3.1 งานผิวทางปอรตแลนดซีเมนต   หนา   15   ซม. ตร.ม. 400.00     435.89             174,354.44      

3.2 งานรอยตอเผื่อขยายตามขวาง  (Expansion  Joint) ม. 12.00      191.77             2,301.29         

3.3 งานรอยตอเผื่อหดตามขวาง  (Contraction  Joint) ม. 68.00      94.41               6,419.90         

3.4 งานรอยตอตามยาว  (Longitudinal  Joint) ม. 100.00     87.06               8,705.96         

4 งานไหลทาง

4.1 งานไหลทางหินคลุกเกลี่ยแตง ลบ.ม. 12.00      660.40             7,924.86         

รวมคากอสรางทั้งโครงการ   206,561.35      

เปนเงินทั้งสิ้น 205,000.00       

ตัวอักษร      (-สองแสนหาพันบาทถวน-)

ลงชื่อ ผูประมาณราคา ลงชื่อ ผูเห็นชอบ

ตําแหนง ตําแหนง

ลงชื่อ ผูอนุมัติ

ตําแหนง

494.13           

แบบราคากลางงานกอสราง

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคากลางราคาตอหนวย ราคาทุน

นักบริหารงานชาง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

70.64             

65.14             

นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

…………………………………. ………………………………….

(นายปราโมทย   จงกลาง) (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)

224.02           

326.14           

143.49           

………………………………….

(นายสุทิน    ลักขษร)

1.41               

4,480.40         

648.60           

130,456.00      

1,721.88         

4,803.52         

6,514.00         

5,929.56         



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง  

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางกรองแกว บุญครอง – บานนางแกว  

คงม่ัน  หมูท่ี 1  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม   จังหวัดสุรินทร 

    /หนวยงานเจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  116,000- บาท 

3. ลักษณะงาน  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 

36.00 ลบ.ม. ห รือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 240.00  ตร.ม. ลงทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40x1.00 

เมตร ชั้น 3  จํานวน  5  ทอน ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบะ พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 

1 ปาย 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2558  เปนเงิน  116,000- บาท   

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 

    5.1 แบบราคากลางงานกอสราง  จํานวน   1   แผน 

    5.2 ................................................................-...........................................................................  

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 

    6.1 นายอิสรพงศ  วงศฉลาด ตําแหนง ปลัด อบต.บะ ประธานกรรมการ 

    6.2 นายปราโมทย  จงกลาง  ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ 

    6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา  กรรมการ      

     

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดท่ี  www.gprocurement.go.th 

 
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 

     ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )  

ตําแหนง ปลัด อบต.บะ  

 

ลงชื่อ................. .............................กรรมการ 

     ( นายปราโมทย   จงกลาง ) 

ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 

     ( นายธนวัฒน เพชรจันทร ) 

ตําแหนง นายชางโยธา 
 



 

 

 

 



หนา 1 / 1

          ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

          สถานที่กอสราง จากบานนางกรองแกว  บุญครอง - บานนางแกว   คงมั่น  บานบะ  หมูที่ 1  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          แบบเลขที่ 2/2558     ลงวันที่   6   มกราคม   2558

          คํานวณราคากลางเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2558

ราคาตอหนวย 

X   FN

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยแตงคันทางเดิม ตร.ม. 240.00       1.88                  452.27           

2 งานรองพื้นทางและทรายรองใตผิวคอนกรีต

2.1 งานทรายรองใตผิวคอนกรีต  หนา  5  ซม. ลบ.ม. 12.00        299.40              3,592.83        

3 งานผิวทาง

3.1 งานผิวทางปอรตแลนดซีเมนต   หนา   15   ซม. ตร.ม. 240.00       437.94              105,106.64     

3.2 งานรอยตอเผื่อขยายตามขวาง  (Expansion  Joint) ม. 6.00          191.77              1,150.65        

3.3 งานรอยตอเผื่อหดตามขวาง  (Contraction  Joint) ม. 42.00        94.41                3,965.24        

4 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

4.1 ขนาด  ø  0.40  ม.  ชั้น  3 ม. 5.00          599.93              2,999.64        

รวมคากอสรางทั้งโครงการ   117,267.27     

เปนเงินทั้งสิ้น 116,000.00      

ตัวอักษร      (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน-)

ลงชื่อ ผูประมาณราคา ลงชื่อ ผูเห็นชอบ

ตําแหนง ตําแหนง

ลงชื่อ ผูอนุมัติ

ตําแหนง

2,244.40        

78,643.20      

860.94          

2,966.88        

2,688.24        

338.40          1.41              

224.02           

327.68           

143.49           

นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

…………………………………. ………………………………….

(นายปราโมทย   จงกลาง) (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)

………………………………….

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

70.64            

แบบราคากลางงานกอสราง

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคากลางราคาตอหนวย ราคาทุน

448.88           

นักบริหารงานชาง 

(นายสุทิน    ลักขษร)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง  

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานโนนสูง  หมูท่ี 5  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม   

จังหวัดสุรินทร 

    /หนวยงานเจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  266,000- บาท 

3. ลักษณะงาน  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  มีปริมาตร   คอนกรีตไมนอย

กวา 78.00 ลบ.ม. หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 520.00  ตร.ม.  ม. ไหลทางหินคลุก กวางขางละ 0.30  เมตร 

ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบะ พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย  

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2558  เปนเงิน  266,000- บาท   

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 

    5.1 แบบราคากลางงานกอสราง  จํานวน    1    แผน 

    5.2 ................................................................-...........................................................................  

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 

    6.1 นายอิสรพงศ  วงศฉลาด ตําแหนง ปลัด อบต.บะ ประธานกรรมการ 

    6.2 นายปราโมทย  จงกลาง  ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ 

    6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา  กรรมการ      

     

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดท่ี  www.gprocurement.go.th 

 
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 

     ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )  

ตําแหนง ปลัด อบต.บะ  

 

ลงชื่อ................. .............................กรรมการ 

     ( นายปราโมทย   จงกลาง ) 

ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 

     ( นายธนวัฒน เพชรจันทร ) 

ตําแหนง นายชางโยธา 

 



หนา 1 / 1

          ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

          สถานที่กอสราง ถนนภายในหมูบาน  บานโนนสูง  หมูที่ 5  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          แบบเลขที่ 1/2558     ลงวันที่   6   มกราคม   2558

          คํานวณราคากลางเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2558

ราคาตอหนวย 

X   FN

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยแตงคันทางเดิม ตร.ม. 598.00     1.88                 1,126.91         

2 งานรองพื้นทางและทรายรองใตผิวคอนกรีต

2.1 งานทรายรองใตผิวคอนกรีต  หนา  5  ซม. ลบ.ม. 26.00       299.40              7,784.47         

3 งานผิวทาง

3.1 งานผิวทางปอรตแลนดซีเมนต   หนา   15   ซม. ตร.ม. 520.00     435.89              226,660.78      

3.2 งานรอยตอเผื่อขยายตามขวาง  (Expansion  Joint) ม. 16.00       191.77              3,068.39         

3.3 งานรอยตอเผื่อหดตามขวาง  (Contraction  Joint) ม. 88.00       94.41                8,308.11         

3.4 งานรอยตอตามยาว  (Longitudinal  Joint) ม. 130.00     87.06                11,317.75        

4 งานไหลทาง

4.1 งานไหลทางหินคลุกเกลี่ยแตง ลบ.ม. 15.60       660.40              10,302.32        

รวมคากอสรางทั้งโครงการ   268,568.73      

เปนเงินทั้งสิ้น 266,000.00       

ตัวอักษร      (-สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถวน-)

ลงชื่อ ผูประมาณราคา ลงชื่อ ผูเห็นชอบ

ตําแหนง ตําแหนง

ลงชื่อ ผูอนุมัติ

ตําแหนง

494.13          

แบบราคากลางงานกอสราง

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคากลางราคาตอหนวย ราคาทุน

นักบริหารงานชาง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

70.64           

65.14           

นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

…………………………………. ………………………………….

(นายปราโมทย   จงกลาง) (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)

224.02          

326.14          

143.49          

………………………………….

(นายสุทิน    ลักขษร)

1.41             

5,824.52         

843.18           

169,592.80     

2,295.84         

6,216.32         

8,468.20         

7,708.43         



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง  

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกอสรางถนนหนิคลกุ (เสริมผิวถนน)  จากบานสําโรง หมูท่ี 7  -  ไปทางบานเฉนียง

หมูท่ี 8  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

    /หนวยงานเจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  210,000- บาท 

3. ลักษณะงาน  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,340.00 เมตร  หนาโดยเฉลี่ย 0.04  เมตร   มีปริมาตรหิน

คลุกไมนอยกวา 214.40 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบะ พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 

1 ปาย 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2558  เปนเงิน  210,000- บาท   

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 

    5.1 แบบราคากลางงานกอสราง  จํานวน   1   แผน 

    5.2 ................................................................-...........................................................................  

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 

    6.1 นายอิสรพงศ  วงศฉลาด ตําแหนง ปลัด อบต.บะ ประธานกรรมการ 

    6.2 นายปราโมทย  จงกลาง  ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ 

    6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา  กรรมการ      

     

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดท่ี  www.gprocurement.go.th 

 
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 

     ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )  

ตําแหนง ปลัด อบต.บะ  

 

ลงชื่อ................. .............................กรรมการ 

     ( นายปราโมทย   จงกลาง ) 

ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 

     ( นายธนวัฒน เพชรจันทร ) 

ตําแหนง นายชางโยธา 
 
 



หนา 1 / 1

          ชื่อโครงการ กอสรางถนนหินคลุก  (เสริมผิวถนน)

          สถานที่กอสราง จากบานสําโรง หมูที่ 7  -  ไปทางบานเฉนียงหมูที่ 8  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          แบบเลขที่ 4/2558     ลงวันที่   22  มกราคม   2558

          คํานวณราคากลางเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2558

ราคาตอหนวย 

X   FN

1 งานผิวทาง

1.1 งานผิวทางหินคลุก ปรับเกลี่ยแตง   ลบ.ม. 214.40      990.61             212,386.78         

รวมคากอสรางทั้งโครงการ   212,386.78         

เปนเงินทั้งสิ้น 210,000.00           

ตัวอักษร      (-สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน-)

ลงชื่อ ผูประมาณราคา ลงชื่อ ผูเห็นชอบ

ตําแหนง ตําแหนง

ลงชื่อ ผูอนุมัติ

ตําแหนง

ราคาตอหนวย

741.20            

แบบราคากลางงานกอสราง

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคากลางราคาทุน

(นายสุทิน    ลักขษร)

นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

…………………………………. ………………………………….

(นายปราโมทย   จงกลาง) (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)

นักบริหารงานชาง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

………………………………….

158,912.21         



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง  

 

 

1. ชื่อโครงการ  ขยายเขตประปาหมูบาน  (เพ่ือใชรวม หมูท่ี 1,2,3,12)   จากหวยระวีบานเปอยปราสาท 

หมูท่ี 4 – บานบะ  หมูท่ี 1  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

    /หนวยงานเจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  577,000- บาท 

3. ลกัษณะงาน  ขยายเขตระบบ ประปา ทอ  PVC ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว  ชั้น 13.5 จํานวน 790  ทอน   

พรอมเครื่องสูบน้ํา  จํานวน 1 เครื่อง  และตูควบคุมเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง  ตามแบบแปลนองคการ

บริหารสวนตําบลบะ พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2558  เปนเงิน  577,000- บาท   

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 

    5.1 ประมาณราคากอสราง แบบ ปร. 4  จํานวน  1  แผน 

    5.2 สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง  แบบ ปร. 5  จํานวน  1  แผน 

    5.3 สรุปรายการคาประมาณการกอสราง  แบบ ปร. 6  จํานวน  1  แผน 

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 

    6.1 นายอิสรพงศ  วงศฉลาด ตําแหนง ปลัด อบต.บะ ประธานกรรมการ 

    6.2 นายปราโมทย  จงกลาง  ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ 

    6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา  กรรมการ      

     

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดท่ี  www.gprocurement.go.th 

 
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 

     ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )  

ตําแหนง ปลัด อบต.บะ  

 

ลงชื่อ................. .............................กรรมการ 

     ( นายปราโมทย   จงกลาง ) 

ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 

     ( นายธนวัฒน เพชรจันทร ) 

ตําแหนง นายชางโยธา 



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

สวนราชการ สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลบะ

ประเภท ขยายเขตระบบทอน้ําประปาหมูบาน

เจาของอาคาร องคการบริหารสวนตําบลบะ

สถานที่กอสราง จากหวยระวีบานปอยปราสาท  หมูที่ 4 - บานบะ หมูที่ 1 ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร   (เพื่อใชรวมกัน หมูที่ 1,2,3,12)

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลบะ

แบบเลขที่  6/2558 2 กุมภาพันธ 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จํานวน 1 ชุด

คํานวณราคากลางเมื่อวันที่   11   มีนาคม    2558 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ดีเซล  ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ลิตรละ  27.37   บาท

ลําดับที่
คาวัสดุและคาแรงงาน

รวมเปนเงิน (บาท)
FACTOR F

คากอสรางทั้งหมดรวม

เปนเงิน (บาท)
หมายเหตุ

1 ประเภทงานทาง 420,734.70 1.3365 562,311.00

2 ประเภทงานครุภัณฑและอื่นๆ 24,700.00 1.0700 26,429.00

เงื่อนไข

เงินลวงหนาจาย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู 7.00%

ดอกเบี้ยเงินฝาก

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 445,434.70 588,740.00

คิดเปนเงินประมาณการ 577,700.00

ตัวอักษร (-หาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน-)

ลงชื่อ(………………….…………………………..) ผูประมาณราคา                     ลงชื่อ(......................................................................)เห็นชอบ

ตําแหนง นักบริหารงานชาง ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

ลงชื่อ(.....................................................................)อนุมัติ

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

รายการ

( นายปราโมทย     จงกลาง ) ( นายอิสรพงศ  วงสฉลาด )

( นายสุทิน       ลักขษร )



แบบ ปร.6

สวนราชการ     สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลบะ

ประเภท ขยายเขตระบบทอน้ําประปาหมูบาน

เจาของอาคาร องคการบริหารสวนตําบลบะ

สถานที่กอสราง จากหวยระวีบานปอยปราสาท  หมูที่ 4 - บานบะ หมูที่ 1 ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร   (เพื่อใชรวมกัน หมูที่ 1,2,3,12)

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ  สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลบะ

แบบเลขที่   6/2558 2 กุมภาพันธ 2558

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4                     จํานวน 1 ชุด

คํานวณราคากลางเมื่อวันที่   11   มีนาคม    2558 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ดีเซล  ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ลิตรละ  27.37  บาท

1 ประเภทงานสาธารณูปโภค 

1.1 ระบบทอจายน้ําประปา 420,734.70              562,311.93        

ประเภทงานครุภัณฑและอื่นๆ

2.1 เครื่องสูบน้ําดิบพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 24,700.00               26,429.00         

รวมเปนเงิน 445,435         588,740.93         

สรุป รวมราคาคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 577,700.00         

( ตัวอักษร ) (-หาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน-)

ลงชื่อ(………………….…………………………..) ผูประมาณราคา                     ลงชื่อ(......................................................................)เห็นชอบ

ตําแหนง นักบริหารงานชาง ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

ลงชื่อ(.....................................................................)อนุมัติ

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

หมายเหตุ

2

แบบสรุปรายการคาประมาณการกอสราง

ลําดับที่ รายการ
คากอสราง+F

  ( บาท )

( นายอิสรพงศ      วงสฉลาด )

( นายสุทิน       ลักขษร )

( นายปราโมทย     จงกลาง )



แบบ ปร.4 แผนที1่/1

ประมาณราคาคากอสราง ขยายเขตระบบทอจายน้ําประปาหมูบาน

สถานที่กอสราง จากหวยระวีบานปอยปราสาท  หมูที่ 4 - บานบะ หมูที่ 1 ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร   (เพื่อใชรวมกัน หมูที่ 1,2,3,12) แบบเลขที่  6/2558 2 กุมภาพันธ 2558

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลบะ

ประมาณการโดย นายปราโมทย   จงกลาง เมื่อวันที่

ลําดับที่ รายการ จํานวนหนวย คาวัสดุ คาแรง คาวัสดุและ หมายเหตุ

ราคาตอหนวย เปนเงิน ราคาตอหนวย เปนเงิน คาแรงงาน

1 ทอ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dis 2 1/2"+ขอตอ 1 อัน 790 ทอน 393.93 311,204.70 125.00 98,750.00 409,954.70

2 น้ํายาเชื่อมทอ PVC ขนาด 1000 กรัม 18 กระปอง 210.00 3,780.00 - - 3,780.00

3 อุปกรณประปา ไดแก ประตูน้ํา,ของอ,ขอโคง และอุปกรณอื่นที่จําเปน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 -            -            7,000.00

4 เครื่องสูบน้ําหอยโขงขนาด 2 แรงมา

1 เฟส  พรอมอุปกรณ และติดตั้ง 1 เครื่อง 14,200.00 14,200.00 500.00 500.00 14,700.00

5 ตูควบคุมเครื่องสูบน้ําหอยโขงขนาด 2 แรงมา

1 เฟส พรอมอุปกรณ 1 ตู 9,500.00 9,500.00 500.00 500.00 10,000.00

คิดเปนเงินคางาน 23,700.00 1,000.00 445,434.70

ลงชื่อ(………………….…………………………..) ผูประมาณราคา      

              ( นายปราโมทย     จงกลาง )

ตําแหนง   นักบริหารงานชาง

11 มีนาคม 2558



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง  

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 3 (จุท่ีนานาย................................) 

    /หนวยงานเจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  382,000- บาท 

3. ลักษณะงาน  ขนาดปากกวาง 8.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร  ผนงขางสูง 2.50 เมตร      มีปริมาตร

คอนกรีตไมนอยกวา 65.37 ลบ.ม.  ตามแบบแปลน มข 2527 พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันท่ี 13 มีนาคม 2558  เปนเงิน  382,000- บาท   

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 

    5.1 แบบ ปร.5 จํานวน  1  แผน 

    5.2 แบบ ปร.4 จํานวน  1  แผน  

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 

    6.1 นายอิสรพงศ  วงศฉลาด ตําแหนง ปลัด อบต.บะ ประธานกรรมการ 

    6.2 นายปราโมทย  จงกลาง  ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ 

    6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา  กรรมการ      

     

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดท่ี  www.gprocurement.go.th 

 
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 

     ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )  

ตําแหนง ปลัด อบต.บะ  

 

ลงชื่อ................. .............................กรรมการ 

     ( นายปราโมทย   จงกลาง ) 

ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 

     ( นายธนวัฒน เพชรจันทร ) 

ตําแหนง นายชางโยธา 
 
 

 

 



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

สวนราชการ                      สวนโยธา   องคการบริหารสวนตําบลบะ  

ประเภท งานอาคาร ( กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก )

เจาของอาคาร องคการบริหารสวนตําบลบะ    หมูที่ 2     ตําบลบะ     อําเภอทาตูม     จังหวัดสุรินทร

สถานที่กอสราง คลองสนวน (จุดที่นานาย .............................   หมูที่ 3 บานโคกสะอาด  ตําบลบะ    อําเภอทาตูม    จังหวัดสุรินทร

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลบะ

แบบเลขที่ (ตามแบบ   มข. 2527 ) จํานวน 8 แผน

ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4 จํานวน 1 แผน

ประมาณการเมื่อ 13 มีนาคม 2558 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ดีเซล  ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   ลิตร ละ 27.37 บาท

ลําดับที่ รายการ

        รวม           

 คางานตนทุน  

(บาท)

Factor  F

           รวม            

   คากอสราง       

(บาท)

1 ประเภทงานอาคาร Factor  F

 - กอสรางฝายน้ําลนคสล. 303,080.01     1.2726 385,699.62           -  เงินจายลวงหนา 0%

  -  ดอกเบี้ยเงินกู    7%

   - ดอกเบี้ยเงินฝาก  0%

   - ภาษีมูลคาเพิ่ม  7%

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 385,699.62         

ขอใชงบประมาณเพียง 382,000.00           

 (ตัวอักษร)  (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน)

ลงชื่อ(………………….…………………………..) ผูประมาณราคา                     ลงชื่อ(......................................................................)เห็นชอบ

ตําแหนง นักบริหารงานชาง ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

ลงชื่อ(.....................................................................)อนุมัติ

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

หมายเหตุ

( นายปราโมทย    จงกลาง ) ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )

( นายสุทิน       ลักขษร )



แบบ ปร.4

สถานที่กอสราง คลองสนวน (จุดที่นานาย .............................   หมูที่ 3 บานโคกสะอาด  ตําบลบะ    อําเภอทาตูม    จังหวัดสุรินทร

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลบะ

ประมาณการโดย นายปราโมทย   จงกลาง เมื่อวันที่

หมาย

ราคา/หนวย หนวย(บาท) ราคา/หนวย หนวย(บาท) เหตุ

1 งานกรุยทางถางปา 96.00      ม.
2

1.41        135.36       -           -            135.36           

2 งานดินถมพรอมเกลี่ยอัด 36.00      ม.
3

-          -            99.00        3,564.00     3,564.00         

3 งานทรายรองพื้น 0.20       ม.
3

341.87     68.37         99.00        19.80         88.17             

4 งานคอนกรีต 1:2:4 65.37      ม.
3

-          -            436.00      28,501.32   28,501.32       

4.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 20.75      ตัน 2,601.21   53,975.11   -           -            53,975.11       

4.2 ทรายหยาบ 45.00      ม.
3

341.87     15,384.15   -           -            15,384.15       

4.3 หินผสม 65.00      ม.
3

643.66     41,837.90   -           -            41,837.90       

5 งานเหล็กเสริม

5.1 เหล็ก  Ø RB 6 mm. 44.40      กก. 24.24       1,076.26     2.80         124.32       1,200.58         

5.2 เหล็ก  Ø RB 12 mm. 3,374.40  กก. 24.32       82,065.41   2.80         9,448.32     91,513.73       

5.3 ลวดผูกเหล็ก  เบอร 18 60.00      กก. 55.01       3,300.60     -           -            3,300.60         

6 งานหินใหญ 12.00      ม.
3

629.82     7,557.84     -           -            7,557.84         

7 งานไมแบบ 144.00    ม.
2

-          -            133.00      19,152.00   19,152.00       

7.1 ไมแบบกั้นประตูน้ํา 25.14      ฟ.
3

516.82     12,992.85   -           -            12,992.85       

7.2 ไมเครา 20.52      ฟ.
3

183.51     3,765.63     -           -            3,765.63         

7.3 ไมแบบ 25.54      ฟ.
3

516.82     13,199.58   -           -            13,199.58       

7.4 ไมอัด  หนา 10 มม. 20.00      แผน 241.72     4,834.38     -           -            4,834.38         

7.5 ตะปู (0.25 กก./ตร.ม.) 25.00      กก. 37.39       934.75       -           -            934.75           

8  งานเหล็กราวกันตก

8.1 เหล็กกลมขนาด Ø 11/2"  m. 2.00       ทอน 571.03     1,142.06     -           -            1,142.06         

รวมวัสดุและคาแรงงานเปนเงินทั้งสิ้น 303,080.01       

ลงชื่อ(………………….…………………………..) ผูประมาณราคา      

              ( นายปราโมทย     จงกลาง )

ตําแหนง   นักบริหารงานชาง

รายการประมาณการคากอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ คาแรง      รวม        

คาวัสดุและ 

คาแรงงาน

11 มีนาคม 2558



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง  

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากคสล.เดิม บานผางเกา หมูท่ี 6 – ไปทาง

บานโนนสูง  หมูท่ี 5 ตําบลบะ  อําเภอทาตูม   จังหวัดสุรินทร 

    /หนวยงานเจาของโครงการ   องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  243,000- บาท 

3. ลักษณะงาน  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  มีปริมาตรคอนกรีตไมนอย

กวา  75.00  ลบ.ม. หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 500.00  ตร.ม.  ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบะ 

พรอมติดตั้งปายโครงการฯ จํานวน 1 ปาย 

4. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันท่ี  11 มีนาคม 2558  เปนเงิน  243,000- บาท   

5. แหลงท่ีมาของราคากลาง(ราคาอางอิง) 

    5.1 แบบราคากลางงานกอสราง  จํานวน   1   แผน 

    5.2 ................................................................-...........................................................................  

6. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน 

    6.1 นายอิสรพงศ  วงศฉลาด ตําแหนง ปลัด อบต.บะ ประธานกรรมการ 

    6.2 นายปราโมทย  จงกลาง  ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ 

    6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา  กรรมการ      

     

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดท่ี  www.gprocurement.go.th 

 
ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ 

     ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )  

ตําแหนง ปลัด อบต.บะ  

 

ลงชื่อ................. .............................กรรมการ 

     ( นายปราโมทย   จงกลาง ) 

ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

 

 ลงชื่อ..............................................กรรมการ 

     ( นายธนวัฒน เพชรจันทร ) 

ตําแหนง นายชางโยธา 

 

 



หนา 1 / 1

          ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

          สถานที่กอสราง จากถนนคสล.เดิม บานผางเกา  หมูที่ 6  - ไปทางบานโนนสูง  หมูที่ 5  ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          แบบเลขที่ 1/2558     ลงวันที่   6   มกราคม   2558

          คํานวณราคากลางเมื่อวันที่  11  มีนาคม  2558

ราคาตอหนวย 

X   FN

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยแตงคันทางเดิม ตร.ม. 500.00     1.88                 942.23            

2 งานรองพื้นทางและทรายรองใตผิวคอนกรีต

2.1 งานทรายรองใตผิวคอนกรีต  หนา  5  ซม. ลบ.ม. 25.00       299.40              7,485.07         

3 งานผิวทาง

3.1 งานผิวทางปอรตแลนดซีเมนต   หนา   15   ซม. ตร.ม. 500.00     434.64              217,321.58      

3.2 งานรอยตอเผื่อขยายตามขวาง  (Expansion  Joint) ม. 15.00       191.77              2,876.62         

3.3 งานรอยตอเผื่อหดตามขวาง  (Contraction  Joint) ม. 85.00       94.41               8,024.88         

3.4 งานรอยตอตามยาว  (Longitudinal  Joint) ม. 100.00     87.06               8,705.96         

รวมคากอสรางทั้งโครงการ   245,356.34      

เปนเงินทั้งสิ้น 243,000.00       

ตัวอักษร      (-สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน-)

ลงชื่อ ผูประมาณราคา ลงชื่อ ผูเห็นชอบ

ตําแหนง ตําแหนง

ลงชื่อ ผูอนุมัติ

ตําแหนง

แบบราคากลางงานกอสราง

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน ราคากลางราคาตอหนวย ราคาทุน

นักบริหารงานชาง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

70.64            

65.14            

นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

…………………………………. ………………………………….

(นายปราโมทย   จงกลาง) (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)

224.02          

325.21          

143.49          

………………………………….

(นายสุทิน    ลักขษร)

1.41              

5,600.50        

705.00           

162,605.00     

2,152.35        

6,004.40        

6,514.00        
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