
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
เร่ือง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ไดให้ความเห็นขอบและอนุมัติรายงาน 
ขอจ้าง ตามที่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๗ ถึงสายบ้าน 
นายม หมู่ท่ี ๕ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๔,๓๗๐,๐๐๐.-บาท 
(สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว น้ัน

เพ ื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเปีนไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที,สุด ท่ี กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียด 
ข ้อม ูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเก ี่ยวก ับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างของหน ่วยงานของรัฐ จึงประกาศ 
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือข ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(ผ\/ผV.3เวโ(ว(ะนโ6๓ 6 ทป30.1:1า) เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง และปิดประกาศ ณ องค์การ 
บริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ตามแนวทางการประกาศๆ ต่อไป

ประกาศ ณ ว ัน ท ี่^ ^  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายนริศร บุญเอ้ๆ ) *
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ปฏิปีติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

“อยู่สกล รักสกล ทำเพ่ือสกลนคร”



แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ซ่ือโครงการ
จ้าง!ก่อสร้างก่อสร้างลนนคอบ)ารืตุเสรุม!หลึกจากสายบ้า,น่เนนสำรฺ;าญ,ห;ษู่ท่ี7.ถึงสายบ้าน.นๆยม.}?.มูซ่ื.5 โดยวิธีค ัดเลือก/.......
. ^.รโ ไ ™ า ยจ้า.'1! ! ^ V ไ ® . . ^ ^ . . 7..?.ง.ส.า.™า โ1.า.ย.โ1..^.โ!^..^.....................................

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ อง!ค์การเบริ,หา:5ส่วน!คำ:บ!สุ.อิน'ท:รฺแปลง/องค์กฺ;ารฺ:บรื:เงฺา.รส่วนตุ;งุบลอินท,ร์แปลง..............................

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 9.’99.9.:99......................................................................................................บาท

4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรืตุ1เสริมเหล็ก ผิวจราจรกุ.จ้าง.4 .0 0 ม...หนาเฉล่ีย 0.15 ม;.ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างลุ.ะ.^ .....

หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,000 ดร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ^ 4- \ ปี)̂  รั-'?!?เไ- เป็นเงิน 4,370,107.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหล่ียม

7. รายซ่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 ประกอบ จำวงค์ลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 พงษ์ลักด้ื ทัศมี กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิขาการสืกษา
7.3 รุ่งโรจน้ ภูทองใบ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

รุ่งโรจน้ ภูทองใบ 
14 ตุลาคม 2564 13:29:34



หน่วยงานเจ้าจองโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง/องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอลรา้งทาง สะพาน และทอเหล่ียม
ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอบกรีตเสริมเหลึก จากสายบ้านโนนสำราญ หมู่ท่ี 7 ลืงสายบ้านนายม หมู่ท่ี 5 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับท่ี 
ตามสัญญา

รายการงาบก่อสร้าง หน่วย จำบวบ ราคาต่อหน่วย ราคาทุบ 6ผ ราคาต่อหน่วย 
X 6(ง

ราคากลาง

1. งานดิน

1 1.1 งานปรับเกล่ียแต่งพ้ืนทางเดิม

2. งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง (รบ ธธ/เ56 
/\ผ[ว 6,455 อ วบ 656ร)

ตร.ม. 8,000.000 1.76 14,080.00 1.3795 2.42 19,423.36

2 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 
(ร/\ผอ ปบรเ-แอผ บแ066 ปอผ๓ 616 
6/^619ใ5ผ7)

ลบ.ม. 400.000 365.79 146,316.00 1.3795 504.60 201,842.92

3 2.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกล่ียแต่ง 
4. งาบผิวทาง (รบ 66/406 ปอบ6ร 6ร)

ลบ.ม. 400.000 110.47 44,188.00 1.3795 152.39 60,957.34

4 4.1
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 
ซม.(6067บ4ผ0 ป5ผ5ผ7 ปอผป6576 
6/4เ/6ฬ6ผ7)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ตร.ม. 8,000.000 341.13 2,729,040.00 1.3795 470.58 3,764,710.68

5 4.2 รอยต่อเผ่ือขยายตามขวาง 
(6X6/เผ 5เอแ 301ผ7)

เมตร 264.000 183.08 48,333.12 1.3795 252.55 66,675.53

6 4.3 รอยต่อเผ่ือหดตามขวาง 
(ปอผ76/!เปทอผ .101ผ7)

เมตร 536.000 93.20 49,955.20 1.3795 128.56 68,913.19

รุ่งโรจน์ ภูทองใบ
14 ตุลาคม 2564 13:31:07 หนา 1 จาก 2



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง/องคการบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

แบบฟอรม์รายงานหรอืสรุปราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอเหล่ียม
ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหสก จากสายบ้านโนนสำราญ หมู่ท่ี 7 ลืงสายบ้านนายม หมู่ท่ี 5 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับท่ี 
ตามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาตอหน่วย ราคาทุน ราคาต่อหน่วย 
X?ผ

ราคากลาง

7 4.4 รอยต่อตามยาว (10ผ617ช01ผ41 
301ผ7)

เมตร 2,000.000 67.99 135,980.00 1.3795 93.79 187,584.41

รวมราคากลาง 4,370,107.43

รุ่งโรจน์ ภูทองใบ
14 ตุลาคม 2564 13:31:07 หนา 2 จาก 2



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอสรา้งทาง สะพาน และทอเหล่ียม
ซ่ือโครงการ/งา'ขก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ่านโนนสำราญ หมู่ท่ี 7 ถึงสายบ้านนายม หมู่ท่ี 5 โดยว็ซีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง/องคการบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

( ประกอบ จำวงค์ลา ) 
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งโรจน์ ภูทองใบ
14 ตุลาคม 2564


