ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
*****
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จานวน 5 โครงการ ตามรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล . ฝาเปิ ด ตั ว ยู หมู่ 2 บ้ า นหนองโพธิ์ (ซอย 6)
โดยก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล. แบบฝาเปิ ด ตั ว ยู มี ข นาดกว้ า ง 0.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึ ก เฉลี่ ย
0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด) ราคากลาง 332,000
บาท (ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ราคาชุดละ 500 บาท)
2. โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล . ฝาเปิ ด ตั ว ยู หมู่ 2 บ้ า นหนองโพธิ์ (ซอย 9)
โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิดตัวยู มีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 87.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด) ราคากลาง 250,000 บาท (ผู้สนใจติดต่อ
ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ราคาชุดละ 500 บาท)
3. โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล. ฝาเปิ ด ตั ว ยู หมู่ 2 บ้ า นหนองโพธิ์ (ซอย 10)
โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบฝาเปิดตัวยู มีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด) ราคากลาง 634,000 บาท (ผู้สนใจติดต่อ
ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ราคาชุดละ 1,000 บาท)
4. โครงการก่ อ สร้ า งรางระบายน้ า คสล. ฝาเปิ ด ตั ว ยู หมู่ 2 บ้ า นหนองโพธิ์ (ซอย 11)
โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบฝาเปิดตัวยู มีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และ
ติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด) ราคากลาง 284,000 บาท (ผู้สนใจติดต่อ
ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ราคาชุดละ 500 บาท)
5. โครงการวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ 5 บ้านช่องลม (ฝายตาเหิบ/ตากั้ง)
โดย
วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จานวน 2 แถวๆละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หน้า/หลัง พร้อมบานประตูเหล็กปิด-เปิด จานวน 2 บาน ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด) ราคากลาง 280,000
บาท (ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ราคาชุดละ 500 บาท)

/ผู้มีสิทธิเสนอราคา...

-2ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา มีอาชีพรับจ้างทางานประเภทเดียวกับงานที่
ประกาศสอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน และต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวเท่านั้น
ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของโครงการที่ยื่นซองสอบราคา
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันที่ว่านั้น
5. ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามประกาศคณะ
กรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้
6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง...

-3กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ติดต่อ
ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
ก าหนดยื่ น ซองสอบราคาในวั น และเวลาราชการ ระหว่ า งวั น ที่ 14 - 27 เดื อ นมกราคม
พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การ
บริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเวลา 08.30 –
16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
2. วันที่ 15- 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ยื่นซอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
กระทุ่ม ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน
และเวลาราชการ
กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ที่ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
ตาบล
หนองกระทุ่ม อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 - 27 เดือนมกราคม
พ.ศ.
2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4430-7208 หรือ
(www.nongkratumkorat.go.th)
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้า
คสล. ฝาเปิดตัวยู หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 6) โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิด ตัวยู มีขนาดกว้าง 0.30
เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่ม
กาหนด) จานวน 1 รายการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคานวณราคากลาง ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผย
ราคากลางและการคานวณราคากลาง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ฝาเปิดตัวยู หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 6)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 332,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิดตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 332,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ของ ปร.4,ปร.5)
5.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
5.2 ราคาทางหลวงชนทบนครราชสีมา
5.3 ราคาสานักงบประมาณ
5.4 ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา
ชุ่มพุดซา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
6.2 นายสัจจา
ศูนย์สูงเนิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
กรรมการ
6.3 นายวันนา
สอนตะวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รางระบาย
น้า คสล. ฝาเปิดตัวยู หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 9) โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิด ตัวยู มีขนาดกว้าง 0.30
เมตร ยาว 87.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่ม
กาหนด) จานวน 1 รายการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคานวณราคากลาง ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผย
ราคากลางและการคานวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ฝาเปิดตัวยู หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 9)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิดตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 87.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 250,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ของ ปร.4,ปร.5)
5.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
5.2 ราคาทางหลวงชนทบนครราชสีมา
5.3 ราคาสานักงบประมาณ
5.4 ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา
ชุ่มพุดซา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
6.2 นายสัจจา
ศูนย์สูงเนิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
กรรมการ
6.3 นายวันนา
สอนตะวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้า
คสล. ฝาเปิดตัวยู หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 10) โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิดตัวยู มีขนาดกว้าง 0.30
เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่ม
กาหนด) จานวน 1 รายการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา
กลางและการคานวณราคากลาง ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคา
กลางและการคานวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ฝาเปิดตัวยู หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 10)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 634,000 บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิดตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 634,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ของ ปร.4,ปร.5)
5.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
5.2 ราคาทางหลวงชนทบนครราชสีมา
5.3 ราคาสานักงบประมาณ
5.4 ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา
ชุ่มพุดซา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
6.2 นายสัจจา
ศูนย์สูงเนิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
กรรมการ
6.3 นายวันนา
สอนตะวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้า
คสล. ฝาเปิดตัวยู หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 11) โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิดตัวยู มีขนาดกว้าง 0.30
เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.หนองกระทุ่ม
กาหนด) จานวน 1 รายการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคา
กลางและการคานวณราคากลาง ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคา
กลางและการคานวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ฝาเปิดตัวยู หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ (ซอย 11)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 284,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบฝาเปิดตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นเงิน 284,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ของ ปร.4,ปร.5)
5.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557
5.2 ราคาทางหลวงชนทบนครราชสีมา
5.3 ราคาสานักงบประมาณ
5.4 ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา
ชุ่มพุดซา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
6.2 นายสัจจา
ศูนย์สูงเนิน
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
กรรมการ
6.3 นายวันนา
สอนตะวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้า คสล.
หมู่ 5 บ้านช่องลม (ฝายตาเหิบ/ตากั้ง) โดยวางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จานวน 2 แถวๆละ 10 ท่อน รวม
20 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หน้า/หลัง พร้อมบาน
ประตูเหล็กปิด-เปิด จานวน 2 บาน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.
หนองกระทุ่มกาหนด) จานวน 1 รายการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการ
เปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้า คสล.หมู่ 5 บ้านช่องลม (ฝายตาเหิบ/ตากั้ง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จานวน 2 แถวๆละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 7 มกราคม 2558 เป็นเงิน 280,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ของ ปร.4,ปร.5)
5.1 ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
5.2 ราคาทางหลวงชนทบนครราชสีมา
5.3 ราคาสานักงบประมาณ
5.4 ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายปรีชา
ชุ่มพุดซา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
6.2 นายวันนา
สอนตะวงศ์
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
6.3 สิบเอกเฉลิมชัย ปอยสูงเนิน
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
นางสุทิน ชาติพุดซา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม

ปร.5
สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุม่

ประเภทโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.ฝาเปิดตัวยู หมู่ที่ 2 (ซอย 6)
ลักษณะงาน
รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้ายตาม
แบบแปลนอบต.หนองกระทุม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ลาดับที่
1
2
3
4
สรุป

รายการ
งานทาง (ถนนในชุมชน)
งานทาง (ถนนนอกชุมชน)
งานอาคาร
งานชลประทาน
งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
ป้ายโครงการ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ที่มาของราคา

ราคางาน
ต้นทุน
258,534.04

Factor F
1.2726

รวมค่างาน
ก่อสร้าง
329,010.42

หมายเหตุ
Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
3,000
1.2726
3,817.80 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT) 7%
332,828.22
332,000.00
(สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
143.00 ม.
2321.68 บาท/เมตร
บาท/ลูกบาศก์เมตร
บาท/ท่อน
ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
ราคาสานักงบประมาณ
ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประมาณราคา

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
นายปรีชา ชุ่มพุดซา ประธาน

ผู้ตรวจสอบ

นายปรีชา ชุ่มพุดซา ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง ปลัด อปท.

นายสัจจา ศูนย์สูงเนิน กรรมการ

อนุมัติ

นางสุทิน ชาติพุดซา นายก อปท.

นางวันนา สอนตะวงศ์ กรรมการ

ปร.4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ตัวยู ฝาเปิด คสล.
ลักษณะงาน รางระบายน้าคสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลนอบต.หนองกระทุ่ม
สถานที่ หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ซอย 6)
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ลาดับที่

รายการ

จานวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย

1.

รวม

ราคา/หน่วย

รวม

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

และค่าวัสดุ

งานดิน
100.10

ลบ.ม.

3.58
2.00
30.00
2.88
2.88
86.28
143.00

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตัน
ตัน
ก.ก.
ตร.ม.

406.00
1,981.00
2,014.00
22,942.99
37.38
301.00

3,225.06
43,043.00

ตะปู
71.50
ท่อ pvc 2”
8.58
งานตัดรื้นถอนพื้น คสล.
143.00
งานคอนกรีต 1:2:4 240 ksc 15.50

ก.ก.
ท่อน
ม.
ลบ.ม.

46.00
242.00

3,289.00
2,079.36

ดินขุด+ขนทิ้งระยะทางไม่เกิน

2.

ค่าแรงงาน

งานโครงสร้าง
ทรายหยาบรองพื้น
คอนกรีต 1:3:5
คอนกรีต 1:2:4 st 210 ksc
RB 9 มม.
ค่าแรงผูกเหล็ก
ลวดผูกเหล็ก
ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป
50%

1,451.45
3,962.00
60,420.00
65,982.32

72.35

7,242.24

46.00
204.00
204.00

164.45
408.00
6,120.00

2,743.00

2,079.00

32,224.50

เผื่อ 7%
น้อยกว่า 100 ตัน

103.00 14,729.00

22.00
204.00

215,673.69
ประมาณการ

7,888.66

ดีเซล 30บาท/ลิตร

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

3,146.00
3,162.00

42,860.35 258,534.04

อ้างอิงราคา
พานิชย์จังหวัด
พ.ย.-57

ปร.5
สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุม่

ประเภทโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.ฝาเปิดตัวยู หมู่ที่ 2 (ซอย 9)
ลักษณะงาน
รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 87.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้ายตาม
แบบแปลนอบต.หนองกระทุม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ลาดับที่
1
2
3
4
สรุป

รายการ
งานทาง (ถนนในชุมชน)
งานทาง (ถนนนอกชุมชน)
งานอาคาร
งานชลประทาน
งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
ป้ายโครงการ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ที่มาของราคา

ราคางาน
ต้นทุน
193,598.04

Factor F
1.2726

รวมค่างาน
ก่อสร้าง
246,372.87

หมายเหตุ
Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
3,000
1.2726
3,817.80 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT) 7%
250,190.67
250,000.00
(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
87.00 ม.
2873.56 บาท/เมตร
บาท/ลูกบาศก์เมตร
บาท/ท่อน
ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
ราคาสานักงบประมาณ
ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประมาณราคา

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
นายปรีชา ชุ่มพุดซา ประธาน

ผู้ตรวจสอบ

นายปรีชา ชุ่มพุดซา ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง ปลัด อปท.

นายสัจจา ศูนย์สูงเนิน กรรมการ

อนุมัติ

นางสุทิน ชาติพุดซา นายก อปท.

นางวันนา สอนตะวงศ์ กรรมการ

ปร.4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ตัวยู ฝาเปิด คสล.
ลักษณะงาน รางระบายน้าคสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 87.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลนอบต.หนองกระทุ่ม
สถานที่ หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ซอย 9)
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ลาดับ
ที่

รายการ

1.

งานดิน

3.

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย

60.90
30.00

ลบ.ม.
ลบ.ม.

2.18
2.00
17.50
1.75
1.75
52.49
ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50%
87.00
ตะปู
43.50
ท่อ pvc 2”
5.22
งานตัดรื้นถอนพื้น คสล.
87.00
งานเทเสริมผิว ถนน คสล.เดิม 140.00
งานคอนกรีต 1:2:4 240 ksc
21.00
Wire Mesh ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. 140.00

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตัน
ตัน
ก.ก.
ตร.ม.
ก.ก.
ท่อน
ม.
ตร.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.

ดินขุด+ขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 15กม.
ดินถมคันทางสูงเฉลี่ย 0.40 ม.ทับแน่น

2.

จานวน

งานโครงสร้าง
ทรายหยาบรองพื้น
คอนกรีต 1:3:5
คอนกรีต 1:2:4 st 210 ksc
RB 9 มม.
ค่าแรงผูกเหล็ก
ลวดผูกเหล็ก

ค่าแรงงาน
รวม

165.00

4,950.00

406.00
1,981.00
2,014.00
22,942.99

883.05
3,962.00
35,245.00
40,143.09

37.38
301.00
46.00
242.00
2079.00
30.00

1,962.10
26,187.00
2,001.00
1,263.24
43659.00
4200.00

ราคา/หน่วย

72.35

4,406.12

46.00
204.00
204.00

100.05
408.00
3,570.00

2,743.00

4,799.40

103.00

8,961.00

22.00

1,914.00

204.00
5.00

164,455.48
ประมาณการ

รวม

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

และค่าวัสดุ

4,284.00
700.00

29,142.56 193,598.04

ดีเซล 30บาท/ลิตร

เผื่อ 7%
น้อยกว่า 100 ตัน

อ้างอิงราคา
พานิชย์จังหวัด
พ.ย.-57

ปร.5
สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุม่

ประเภทโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.ฝาเปิดตัวยู หมู่ที่ 2 (ซอย 10)
ลักษณะงาน
รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้ายตาม
แบบแปลนอบต.หนองกระทุม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ลาดับที่
1
2
3
4
สรุป

รายการ
งานทาง (ถนนในชุมชน)
งานทาง (ถนนนอกชุมชน)
งานอาคาร
งานชลประทาน
งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
ป้ายโครงการ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ที่มาของราคา

ราคางาน
ต้นทุน
495,540.02

Factor F
1.2726

รวมค่างาน
ก่อสร้าง
630,624.23

หมายเหตุ
Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
3,000.00
1.2726
3,817.80 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT) 7%
634,442.03
634,000.00
(หกแสนสามหมืน่ สี่พนั บาทถ้วน)
260.00 ม.
2438.46 บาท/เมตร
บาท/ลูกบาศก์เมตร
บาท/ท่อน
ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
ราคาสานักงบประมาณ
ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประมาณราคา

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
นายปรีชา ชุ่มพุดซา ประธาน

ผู้ตรวจสอบ

นายปรีชา ชุ่มพุดซา ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง ปลัด อปท.

นายสัจจา ศูนย์สูงเนิน กรรมการ

อนุมัติ

นางสุทิน ชาติพุดซา นายก อปท.

นางวันนา สอนตะวงศ์ กรรมการ

ปร.4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ตัวยู ฝาเปิด คสล.
ลักษณะงาน รางระบายน้าคสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลนอบต.หนองกระทุ่ม
สถานที่ หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ซอย 10)
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ลาดับ
ที่

รายการ

1.

งานดิน

3.

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย

182.00

ลบ.ม.

6.50
2.00
53.00
5.23
5.23
156.87
ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50%
260.00
ตะปู
130.00
ท่อ pvc 2”
15.60
งานตัดรื้นถอนพื้น คสล.
260.00
งานเทเสริมผิว ถนน คสล.เดิม หนา 0
255.00
งานคอนกรีต 1:2:4 240 ksc
38.50
Wire Mesh ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. 255.00

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตัน
ตัน
ก.ก.
ตร.ม.
ก.ก.
ท่อน
ม.
ตร.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.

ดินขุด+ขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 15กม.

2.

จานวน

งานโครงสร้าง
ทรายหยาบรองพื้น
คอนกรีต 1:3:5
คอนกรีต 1:2:4 st 210 ksc
RB 9 มม.
ค่าแรงผูกเหล็ก
ลวดผูกเหล็ก

ค่าแรงงาน
รวม

ราคา/หน่วย

72.35
406.00
2,639.00
1,981.00
3,962.00
2,014.00 106,742.00
22,942.99 119,967.85

และค่าวัสดุ

13,167

2,743.00 14,343.02
37.38
301.00
46.00
242.00

5,863.75
78,260.00
5,980.00
3,775.20
80041.51
7650.00

ดีเซล 30บาท/ลิตร

เผื่อ 7%
น้อยกว่า 100 ตัน

103.00 26,780.00
22.00

2079.00
30.00

หมายเหตุ

46.00
299.00
204.00
408.00
204.00 10,812.00

204.00
5.00

414,881.30
ประมาณการ

รวม

ค่าวัสดุ

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

5,720.00
7,854.00
1275.00

80,658.72 495,540.02

อ้างอิงราคา
พานิชย์จังหวัด
พ.ย.-57

ปร.5
สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุม่

ประเภทโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.ฝาเปิดตัวยู หมู่ที่ 2 (ซอย 11)
ลักษณะงาน
รางระบายน้า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้ายตาม
แบบแปลนอบต.หนองกระทุม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ลาดับที่
1
2
3
4
สรุป

รายการ
งานทาง (ถนนในชุมชน)
งานทาง (ถนนนอกชุมชน)
งานอาคาร
งานชลประทาน
งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
ป้ายโครงการ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ที่มาของราคา

ราคางาน
ต้นทุน
220,459.30

Factor F
1.2726

รวมค่างาน
ก่อสร้าง
280,556.50

หมายเหตุ
Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
3,000
1.2726
3,817.80 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT) 7%
284,374.30
284,000.00
(สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
110.00 ม.
2581.82 บาท/เมตร
บาท/ลูกบาศก์เมตร
บาท/ท่อน
ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
ราคาสานักงบประมาณ
ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประมาณราคา

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
นายปรีชา ชุ่มพุดซา ประธาน

ผู้ตรวจสอบ

นายปรีชา ชุ่มพุดซา ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง ปลัด อปท.

นายสัจจา ศูนย์สูงเนิน กรรมการ

อนุมัติ

นางสุทิน ชาติพุดซา นายก อปท.

นางวันนา สอนตะวงศ์ กรรมการ

ปร.4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ตัวยู ฝาเปิด คสล.
ลักษณะงาน รางระบายน้าคสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลนอบต.หนองกระทุ่ม
สถานที่ หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ซอย 11)
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ลาดับ
ที่

รายการ

1.

งานดิน

3.

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย

77.00

ลบ.ม.

3.00
2.00
23.00
2.21
2.21
66.37
ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50%
108.00
ตะปู
54.00
ท่อ pvc 2”
6.60
งานตัดรื้นถอนพื้น คสล.
110.00
งานเทเสริมผิว ถนน คสล.เดิม หนา 0
185.00
งานคอนกรีต 1:2:4 240 ksc
18.50
Wire Mesh ø 4 มม. @0.20x0.20 ม. 185.00

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตัน
ตัน
ก.ก.
ตร.ม.
ก.ก.
ท่อน
ม.
ตร.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.

ดินขุด+ขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 15กม.

2.

จานวน

งานโครงสร้าง
ทรายหยาบรองพื้น
คอนกรีต 1:3:5
คอนกรีต 1:2:4 st 210 ksc
RB 9 มม.
ค่าแรงผูกเหล็ก
ลวดผูกเหล็ก

406.00
1,981.00
2,014.00
22,942.99

ค่าแรงงาน
รวม

1,218.00
3,962.00
46,322.00
50,755.63

ราคา/หน่วย

72.35

5,570.95

46.00
204.00
204.00

138.00
408.00
4,692.00

2,743.00
37.38
301.00
46.00
242.00

2,480.82
32,508.00
2,484.00
1,597.20
38461.50
5550.00

204.00
5.00

185,339.15
.
ประมาณการ

หมายเหตุ

และค่าวัสดุ

6,068.20

ดีเซล 30บาท/ลิตร

เผื่อ 7%
น้อยกว่า 100 ตัน

103.00 11,124.00
22.00

2079.00
30.00

รวม

ค่าวัสดุ

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

2,420.00
3,774.00
925.00

35,120.15 220.459.30

อ้างอิงราคา
พานิชย์จังหวัด
พ.ย.-57

ปร.5
สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุม่

ปริมาณงาน

วางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.80 เมตร จานวน 2 แถวๆละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง
3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หน้า/หลัง พร้อมบานประตูเหล็กปิด-เปิด จานวน 2 บาน ขนาดกว้าง
1.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านช่องลม ต.หนองกระทุม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ลาดับที่
1
2
3
4
สรุป

รายการ
งานทาง (ถนนในชุมชน)
งานทาง (ถนนนอกชุมชน)
งานอาคาร
งานชลประทาน
งานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม
ป้ายโครงการ
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
ตัวอักษร
ขนาดหรือเนื้อที่หรือพื้นที่ ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย
ราคาเฉลี่ย ที่มาของราคา

ราคางาน
ต้นทุน
217,762.50

3,000

Factor F
1.2726

รวมค่างาน
ก่อสร้าง
277,124.56

หมายเหตุ
Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
เงินประกันผลงานหัก0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
1.00
3,000.00 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม (VAT) 7%
280,124.56
280,000.00
(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ท่อน
บาท/ลูกบาศก์เมตร
บาท/ลูกบาศก์เมตร
บาท/ท่อน
ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
ราคาสานักงบประมาณ
ราคากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ประมาณราคา

นายสัจจา ศูนย์สูงเนิน หน.ฝ่ายก่อสร้าง

คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
นายปรีชา ชุ่มพุดซา ประธาน

ผู้ตรวจสอบ

นายปรีชา ชุ่มพุดซา ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

นางสาวมัลลิกา เสริฐนวลแสง ปลัด อปท.

นางวันนา สอนตะวงศ์ กรรมการ

อนุมัติ

นางสุทิน ชาติพุดซา นายก อปท.

สิบเอกเฉลิมชัย ปอยสูงเนิน กรรมการ

ปร.4
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. Ø 0.80 เมตร จานวน 2 แถวๆละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หน้า/หลัง พร้อมบานประตูเหล็กปิด-เปิด จานวน 2 บาน
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองกระทุ่มกาหนด
สถานที่ หมู่ 5 บ้านช่องลม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคา/หน่วย

ดินขุด+ถมคืน
ท่อ คสล. Ø 0.80 ม. ชั้น 3
งานยาแนว
ปูนซีเมนต์
ทรายหยาบ
คอนกรีต 1:3:5
ปูนซีเมนต์
ทรายหยาบ
หินเบอร์ 1-2
น้าผสมคอนกรีต
คอนกรีต 1:3:5 st180 Ksc ลีนคอนกรีต
คอนกรีต 1:2:4 st240 Ksc ดาดคอนกรีต
เหล็กตระแกรง ศก.4.0มม ขนาด0.20x0.20

งานดินถมคันคลองพร้อมปรับเกลีย่
งานบานประตูเหล็กปิด-เปิด

ค่าแรงงาน
รวม

38.00 ลบ.ม.
20.00 ท่อน

1,074.00

21,480.00

8.00 ถุง
2.00 ลบ.ม.

115.00
453.00

920.00
906.00

3.00
3.00
38.00
675.00
2.00

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.
ลบ.ม.
บาน

2.14
453.00
467.00
0.01
1,845.00
5,535.00
1,892.00
5,676.00
30.00
1,140.00
166.18 112,171.00
25,000.00 50,000.00

ราคา/หน่วย

90.00
5.00

รวม

-

204.00
204.00
5.00
7,500.00

612.00
612.00
190.00
15,000.00

นายทานี คุณรักษ์ นายช่างโยธา

หมายเหตุ

และค่าวัสดุ

3,420.00
100.00

305.00

197,828.50
ประมาณการ

ค่าวัสดุ

รวมค่าขนส่ง

19,934.00

217,762.50

