
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
เรื่อง  รายละเอียดราคากลาง 

 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  มีความประสงค์ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน ส่วนโยธา  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท               
งานถนน  รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้วหมู่ที่ ๗  ต าบลโคกกลาง  
อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ  ๗๑๔,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)                      

          เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                   
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยเฉพาะราคา
กลางและการค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได ้

          องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่  ๗  ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านสระแก้วหมู่ที่  ๗  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๕ เมตร  ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๑๙๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล.  ⌀ ๐.๖๐ ม. x ๑.๐๐ ม. จ านวน ๑ จุดๆละ ๙ ท่อน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  แบบแปลนก่อสร้าง  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด                       
สถานที่ก่อสร้าง  บ้านสระแก้วหมู่ที่  ๗  ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือให้ทราบโดย
ทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

                                    ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                        

 

                                                                                      (นายวิชิต    เครือศรี) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่  ๗ ต าบลโคกกลาง                   
  อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน เป็นเงิน ๗๑๔,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่  ๗  

ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสระแก้วหมู่ที่  ๗  ขนาดผิวจราจร                
กว้าง  ๕ เมตร  ยาว ๒๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๑๙๐ ตร.ม. 
พร้อมวางท่อ คสล.  ⌀ ๐.๖๐ ม. x ๑.๐๐ ม. จ านวน  ๑ จุดๆละ ๙ ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการแบบแปลนก่อสร้าง   ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สถานที่ก่อสร้าง                   
บ้านสระแก้วหมู่ที่  ๗  ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก   จังหวัดสุรินทร์    

๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เป็นเงิน ๗๑๔,๐๐๐.- บาท  
(-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)  

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
  ๕.๑ แบบ ปร.๔ 
         - งานกรุยทางถางป่า                                                                 -           บาท 
         - งานปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิม                                                    ๑๐,๒๕๗.๘๐  บาท    
         - งานดินถม                                                                        ๗,๗๘๒.๖๐  บาท 
         - งานหินคลุกปรับระดับ                                                        ๕๐,๐๙๒.๓๔  บาท 
         - งานทรายรองพ้ืน                                                              ๓๕,๗๙๒.๓๔  บาท 
      - งานคอนกรีต ค.๒                                                           ๓๖๔,๔๕๙.๙๒  บาท    
         - งานเสริมเหล็ก 
               - งาน Dowel Ber (RB ๑๕ mm)                                       ๑๐,๒๖๔.๐๖  บาท 
               - Tie Bar (DB 16 mm)                                                  ๑๐,๕๑๖.๑๙  บาท 
  - Wire mesh (20x20 Cm 4 mm)                                    ๓๗,๖๓๙.๗๐  บาท 
         - แผ่นโฟร์ม                                                                            ๓๑๙.๓๒  บาท 
         - ยางมะตอยผสมทราย                                                            ๒,๓๒๕.๐๐  บาท    
         - งานไม้แบบและไม้ค้ ายัน                                                       ๕๖,๖๖๔.๓๙  บาท  
         - งานหินคลุกไหล่ทาง                                                                       -      บาท    
         - งานท่อลอดถนน  
                - ขนาด dia ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร                                            ๗,๕๖๒.๙๗  บาท 
 
                                                                
 
 
 ๕.๒ แบบ ปร.๕…/ 
 
 
 
 
 
 

แบบ ป.ป.ช.  ๑ 
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- ๒ – 
 

๕.๒ แบบ ปร.๕ (ประเภทงานทาง) 
          - ประเภทงานทาง ต้นทุน + Factor  รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน        ๗๙๓,๔๔๘.๙๐  บาท 
          - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                    ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 
          - ป้ายชั่วคราว                                                                       ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 
                                  รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน            ๗๙๗,๔๔๘.๙๐  บาท 
                                  ขอตั้งงบประมาณไว้เพียง         ๗๙๗,๐๐๐.๐๐  บาท 
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