
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองไทร 
เรื่อง  การเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการคำนวณราคากลางงานกอสราง 

************************* 

ดวยองคการบริหารสวนตำบลหนองไทร จะดำเนินการประกวดราคาจางกอสรางกอสราง
ถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบานนายปากดำ ถึงสามแยกอนามัยดอนปาโอบ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) กวาง 5 เมตร ยาว 1,260 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,300 ตารางเมตร    
รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต. กำหนด พรอมปายโครงการ งบประมาณ 2,700,000.00 บาท     
(สองลานเจ็ดแสนบาทถวน)  

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไดประชุมพิจารณากำหนดราคากลางและรายละเอียด
การคำนวณราคากลางเสร็จเรียบรอยแลว โดยกำหนดราคากลางเปนจำนวนเงิน 2,755,399.99 บาท      
(สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นหาพันสามรอยเกาสิบเกาบาทเกาสิบเกาสตางค) 

ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
 

นายเขียว กอนสันเทียะ 
 (นายเขียว กอนสันเทยีะ) 

  นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองไทร 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................... ................................................................................

.............................................................................................................................................

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบ้านนายปากดำถึงสามแยกอนามัยดอนป่าโอบ  บ้านดอนแต้ว

หมู่ที่ 7  กว้าง 5  เมตร ยาว 1,260  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300  ตารางเมตร

28 มิถุนายน 2564 2,755,399.99

2,700,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   อนุรัตน์ สุทธิประภา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

       7.2   ณรงค์ศักดิ์ บุกขุนทด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้า

       7.3   วีรภัทร ศิลาเลิศ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบ้านนายปากดำ ถึงสามแยกอนามัยดอนป่าโอบ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )

โดยสังเขป

อนุรัตน์ สุทธิประภา

28 มิถุนายน 2564 10:36:47



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบ้านนายปากดำ ถึงสามแยกอนามัยดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานดินคันทาง

      1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)
67,662.00 14.611.360710.746,300.000ตร.ม. 92,067.68         1.2.1

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม.

(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF

EXISTING

SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

1

         1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

888,073.20 959.041.3607704.821,260.000ลบ.ม. 1,208,401.20            1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก

(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE

BASE)

2

4,188.00 28.491.360720.94200.000ลบ.ม. 5,698.61      1.3 งานดินถมปรับระดับ3

      1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

766,521.00 165.551.3607121.676,300.000ตร.ม. 1,043,005.12         1.4.1 งานผิวทาง Cape Seal4

         1.4.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต

(PRIME COAT & TACK COAT)

 2หน้า 1 จาก

 อนุรัตน์ สุทธิประภา

28 มิถุนายน 2564 10:36:49



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบ้านนายปากดำ ถึงสามแยกอนามัยดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

195,804.00 42.291.360731.086,300.000ตร.ม. 266,430.50            1.4.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต

(PRIME COAT)    (พื้นทางหินคลุก)

5

   2.  งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร

78,988.98 365.571.3607268.67294.000ตร.ม. 107,480.30      2.1 งานตีเส้นจราจร6

   3.  งานโครงสร้าง

      3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

23,718.74 949.231.3607697.6134.000ม. 32,274.08         3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C.PIPE CULVERTS)  ขนาด   0.40 ม.

7

31.24 42.501.360731.241.000ลบ.ม. 42.50   4.  งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)8

รวมราคากลาง 2,755,399.99

 2หน้า 2 จาก

 อนุรัตน์ สุทธิประภา
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal จากสามแยกบ้านนายปากดำ ถึงสามแยกอนามัยดอนป่าโอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

  วีรภัทร ศิลาเลิศ  

(  วีรภัทร ศิลาเลิศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุรัตน์ สุทธิประภา  

(  อนุรัตน์ สุทธิประภา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ณรงค์ศักดิ์ บุกขุนทด  

(  ณรงค์ศักดิ์ บุกขุนทด  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

28 มิถุนายน 2564

 อนุรัตน์ สุทธิประภา
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