
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง 
เรื่อง  รายละเอียดราคากลาง 

 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  มีความประสงค์ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนงาน ส่วนโยธา  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท งานชลประทาน  
รายการ โครงการขุดลอกล าชีน้อยบ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์   
งบประมาณ  ๕๙๐,๓๐๐ บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-) 

          เพ่ื อให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้ องกัน และปราบปราม                   
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการ
ค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได ้

          องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการขุดลอกล าชีน้อย          
บ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่  ๓  ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์  ปริมาณงาน  ขุดลอกล าชีน้อยจาก
ความลึกเดิม ๑ เมตร บ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๒๕ ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๖๗๒ ลบ.ม. หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ แบบแปลนก่อสร้าง  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สถานที่ก่อสร้าง              
ล าชีน้อยบ้านโคกโบสถ์  หมู่ที่ ๓  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.   โครงการขุดลอกล าชีน้อยบ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓  ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน เป็นเงิน ๕๙๐,๓๐๐ บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-)                      
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการขุดลอกล าชีน้อยบ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก  

จังหวัดสุรินทร์  ปริมาณงาน  ขุดลอกล าชีน้อยจากความลึกเดิม ๑ เมตร  บ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่ ๓ ขนาด
กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๒๕ ลบ.ม. พร้อมลงหิน
คลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๘๐ เมตร  หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๖๗๒ ลบ.
ม. หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๘๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบแปลนก่อสร้าง  
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สถานที่ก่อสร้าง  ล าชีน้อยบ้านโคกโบสถ์ หมู่ที่  ๓                
ต าบลโคกกลาง  อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์       

๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เป็นเงิน ๕๙๐,๓๐๐ บาท  
(-ห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน-)                      

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
  ๕.๑ แบบ ปร.๔ 
       - งานถางป่าและล้มต้นไม้                                                          ๒๐,๙๖๖.๔๐  บาท 
      - งานขุดลอก 
           - ค่าขุดลอกพร้อมเกลี่ยตกแต่ง                                                ๒๘๐,๙๑๗.๐๐ บาท 
     - งานหินคลุก  
            - ค่าหินคลุก                                                                     ๕๑๔,๘๕๓.๖๔  บาท 

 
๕.๒ แบบ ปร.๕ (ประเภทงานชลละประทาน) 
      - ประเภทงานชลละประทาน ต้นทุน + Factor รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน    ๖๘๓,๐๐๔.๘๔  บาท 
      - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                            ๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
      - ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว                                                             ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
                                  รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน            ๖๘๗,๐๐๔.๘๔  บาท 
                                  ขอตั้งงบประมาณไว้เพียง         ๕๙๐,๓๐๐.๐๐  บาท 
 

  

แบบ ป.ป.ช.  ๑ 
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