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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านส าโรง หมู่ที่ 2 ต าบลส าโรง       
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามรูปแบบและรายละเอียดโครงการ แบบเลขที ่       /2564 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 854,000 บาท 

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) 

   ตอนที่ 1 (จากบ้านยายไปล่ เอสันเทียะ – ถึงบ้านนางสุชาติ ชูส าโรง)  
              จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+110 พิกัด N 15.142829 , E 102.002038 
              จุดสิ้นสุด กม.ที่ 0+230 พิกัด N 15.143008 , E 102.003878 
              - ขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
              - เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
                - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                -  เทพ้ืนคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ลูกบาศก์เมตร 
   ตอนที่ 2 (จากแยกหนองผีหลอก ถึง บ้านนางสัมฤทธิ์  เวียงสนัเทียะ) 
              จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 พิกัด N 15.142828 , E 102.002279 
              จุดสิ้นสุด กม. ที่ 0+060 พิกัด N 15.143325 , E 102.002479 
              - ขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
              - เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
                - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                - เทพ้ืนคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร 
   ตอนที่ 3 (จากแยกหนองผีหลอก ถึง บ้านนางทองล้วน  เมืองสันเทียะ) 
              จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 พิกัด N 15.142743 , E 102.002340 
              จุดสิ้นสุด กม. ที่ 0+100 พิกัด N 15.142339 , E 102.003091 
              - ขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
              - เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
                - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                - เทพ้ืนคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร 
    ตอนที่ 4 (จากแยกหนองผีหลอก ถึง บ้านนายพรม  ทองนาค) 
              จุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 พิกัด N 15.142528 , E 102.002378 
              จุดสิ้นสุด กม. ที่ 0+038 พิกัด N 15.142348 , E 102.002196 
              - ขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
              - เสริมดินถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
                - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                - เทพ้ืนคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตรหรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 22..80 ลูกบาศก์เมตร 
               - ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
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๕. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  28  ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 913,962.27 บาท 
    ตามรูปแบบและรายละเอียดโครงการ แบบเลขที่     /2564 

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง 
   ๖.๑ บัญชี ปร.๔ 
   ๖.๒ บัญชี ปร.5 
 

๗. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
   ๗.๑ นายกิตติธัช  อิ่มวัฒนกุล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง                  ประธานกรรมการ 
   ๗.๒ นายอภิรัชต์  หิงสันเทียะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชมฯ           กรรมการ  
   ๗.๓ นางสาววิลัยวรรณ์  ชสูันเทียะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ              กรรมการ 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  ที่ 523 /2565 ลงวันที่  28 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
     
     ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 
      
        นายสุทิน พูนน้อย 
       (นายสุทิน พูนน้อย) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง 

 
 
 

 
 


