
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
เรื่อง  รายละเอียดราคากลาง 

 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  มีความประสงค์ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน ส่ วนโยธา  หมวด ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง                     
ประเภท  งานอาคาร  รายการ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  
งบประมาณ  ๒๓๘,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
          เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                   
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยเฉพาะราคา
กลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ 

          องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ภายในองค์การบริหารส่ วนต าบลโคกกลาง  ปริมาณ งาน   ก่อสร้างโรงจอดรถน้ าอ เนกประสงค์                     
ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว  ๑๒ เมตร สูง ๕ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ โครงการ  แบบแปลนก่อสร้าง  ตามแบบขององค์การบริหารส่ วนต าบลก าหนด                      
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง บ้านโคกกลางหมู่ที่ ๑  ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก   
จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                                    ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                        

 

                                                                                      (นายวิชิต    เครือศรี) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

๑.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
๒.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน  ๒๓๘,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 

ปริมาณงาน  ก่อสร้างโรงจอดรถน้ าอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว  ๑๒ เมตร สูง ๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๑๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   แบบแปลนก่อสร้าง  
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สถานที่ก่อสร้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
บ้านโคกกลางหมู่ที่ ๑   ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์    

    ๔.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐.- บาท   
          (-สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)     
     ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 

  ๕.๑ แบบ ปร.๔ 
        งานโครงสร้าง 
          - งานดินขุดพร้อมถมดิน                                                             ๕๗๖.๐๐  บาท 
          - งานคอนกรีตหยาบ                                                                 ๔๙๕.๗๔  บาท 
       - ทรายหยาบรองก้นหลุม+ทรายรองพ้ืนอาคาร                               ๕,๘๑๑.๑๒  บาท    
          - คอนกรีต ๑:๒:๔ คอนกรีตฐานราก+พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก             ๓๔,๖๐๙.๑๔  บาท 
          - ไม้แบบ-ไม้ค้ ายัน                                                                 ๑,๐๔๑.๘๖  บาท                                                              
          - ตะปูคละ                                                                             ๑๕๐.๐๐  บาท 
          - เหล็กข้ออ้อยขนาด  ⌀ ๑๒ มม.                                                ๒,๐๗๙.๐๐  บาท 
          - ลวดผูกเหล็ก                                                                         ๑๐๐.๐๐  บาท 
         - เหล็กตะเกรง  ๕ มม.                                                              ๔,๘๐๐.๐๐  บาท 
         - เสาเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ๕”x๕” หนา ๓ มม.                         ๑๓,๗๒๒.๐๐  บาท    
         - งานไม้แบบและไม้ค้ ายัน                                                        ๔๗,๘๘๕.๔๐  บาท 
     งานโครงหลังคา 
          - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๒”x๒” หนา ๒ มม.                            ๔,๖๐๕.๐๐  บาท               
          - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓”x๓” หนา ๒ มม.                          ๑๔,๘๐๐.๐๐  บาท               
       - เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒”x๔” หนา ๒ มม.                                    ๓๘,๙๓๔.๐๐  บาท                           
          - เหล็กฉากขนาด ๗๕”x๗๕” หนา ๖ มม.                                       ๑,๓๘๕.๐๐  บาท                                    
          - ครอบจั่วหลังคาเหล็กรีดลอน (METAL SHEET)                               ๓,๖๐๐.๐๐  บาท                                                              
          - หลังคาเหล็กกรีดลอนคู่ ๐.๔ มม.                                              ๓๕,๙๗๐.๐๐  บาท 
          - สกรูยิงแผ่นหลังคาเหล็ก                                                             ๖๐๐.๐๐  บาท 
          - ค่าแรงติดตั้งหลังคาเหล็ก + โครงสร้าง TRUSS                              ๑๑,๕๐๑.๐๐  บาท 
  งานสถาปัตยกรรมทั่วไป 
          - ขัดหน้าปูน (ขัดหยาบ)                                                            ๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
งานทาสี 
          - ค่าแรงงานทาสี                                                                      ๓,๙๐๐.๐๐  บาท  

๕.๒ แบบ ปร.๕…/ 
   
 

แบบ ป.ป.ช.  ๑ 
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๕.๒ แบบ ปร.๕ (ประเภทงานอาคาร) 
      - ประเภทงานอาคาร ต้นทุน + Factor  รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน           ๒๓๕,๐๒๓.๕๙  บาท 
      - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                           ๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน                                                                     ๒๓๘,๐๒๓.๕๙  บาท 
ขอตั้งงบประมาณไว้เพียง                                                                  ๒๓๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
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