
รายละเอียดประกอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวดันครปฐม 
******************************************** 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

2. รายละเอียดโครงการ 
 2.1 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่
มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยทำการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 
13 ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร ยาว 2 ,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13 ,800 ตารางเมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ อบต.สระสี่มุม กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 2.2 คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดย
ต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 
3. วัตถุประสงค ์
          การดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม 
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 13 ,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.  เพ่ือให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น การคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 2.  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 3.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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  4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  4.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว  
  4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันที่มี
หนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจ้าง
ครั้งนี ้
  4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทาง  ไม่น้อยกว่าชั้น  6 
ประเภท  -   ไว้กับกรมบัญชีกลาง  
  4.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อย
กว่า - บาท (-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม/จังหวัด/
สำนักงานเชื่อถือ 
  4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
      * กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ (เลือกใช้ในกรณีกำหนด
ผลงานก่อสร้าง) 
              ** กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง  ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ (เลือกใช้ในกรณีกำหนดชั้น) 
   สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 
1 สาย งบประมาณเงินหนุน 5,610,000 บาท   (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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6. สถานที่ดำเนินการ 
 บริเวณหมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 20  ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กำหนดให้งานแล้วเสร็จ  45  วัน 

8. การแบ่งงวดงาน 
 กำหนดผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตาม
สัญญาจ้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

9. การจ่ายเงินค่าจัดจ้าง 
 การจ่ายเงิน เป็นงวดงาน จำนวน 1 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา 

10. การกำหนดค่าปรับ 
 กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ร้อยละ 0.25 

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
 รับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจาก
วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจาก
ความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตาม
มาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงิน
ใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือ
จา้งผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย  

12. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
 ใช้หลักเกณฑ์ ราคา (Price) โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด 

13. มาตรฐานฝีมือช่าง 
          ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้  
               - ผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ระดับภาคี
วิศวกร หรือระดับสูงกว่า  ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และตามกฎกระทรวง  กำหนดสาขาวิชาชีพ
วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ 4 ประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา  โดยต้องมีหนังสือรับรองวิศวกรโครงการพร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

/14.ผู้ควบคุม... 



-4- 

14. ผู้ควบคุมงาน 
 นายสุริยัน  เจือบุญ  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 

15. การปรับราคาค่าจ้าง 
ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้  ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง 
ให้คำนวณตามสูตรดังนี้ 
 กำหนดให้ P = (Po) x (K) 
   P   = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
   Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ใน 
           สัญญาแล้วแต่กรณี 
   K   = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือบวกเพ่ิม 4%  
           เมื่อต้องเรียกค่างานคืน 
 เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

หมวดที่ 3 ข้อ 3.1 งานผิวทาง PRIME COAT,TACK COAT,SEAL COAT  
ใช้สูตร   K = 0.30 + 0.40 At / Ao + 0.20 Et / Eo + 0.10 Ft / Fo 
ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 
  K = EXCALATION FACTOR 
  It = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Ct = ดัชนีราคาราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Co = ดัชนีราคาราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

/ PVCo… 
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  PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  PEt = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
  Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
  Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

 
   (ลงชื่อ)  .............................................ผู้จัดทำรายละเอียด 

       (นางวลัยลักษณ์  สายแก้ว) 
       นักวชิาการพัสดุปฏิบัติการ 

   
      
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม   
.............................................................. ...............        [     ]  เห็นชอบ ดำเนินการ (    ) ซื้อ  (    ) จ้าง ได ้
.............................................................................   [     ]  ไม่เห็นชอบ เพราะ..........................................  
 
(ลงชื่อ) ......................................................... 
            (นางแสงเทียน  เศรษฐวิทยา) 
       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม              ( นายธนยนต์  สระทองหน )                                                     
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 

    วันที่                 วันที่        

 
 









แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม/องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME

COAT & TACK COAT)
197,616.00 19.481.360714.3213,800.000ตร.ม. 268,896.09         1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK

COAT)

1

      1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT

CONCRETE)
3,760,914.00 370.831.3607272.5313,800.000ตร.ม. 5,117,475.67         1.2.1  งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา.....ซม.   (ASPHALT  CONCRETE

WEARING  COURSE)

2

   2.  งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

      2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

133,952.00 396.231.3607291.20460.000ตร.ม. 182,268.48         2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ

1(YELLOW & WHITE)

3

รวมราคากลาง 5,568,640.24

 2หน้า 1 จาก

 แสงเทียน เศรษฐวิทยา

10 กุมภาพันธ์ 2565 14:26:21



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม/องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 2หน้า 2 จาก

 แสงเทียน เศรษฐวิทยา

10 กุมภาพันธ์ 2565 14:26:21



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม/องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

  สุริยัน เจือบุญ  

(  สุริยัน เจือบุญ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  แสงเทียน เศรษฐวิทยา  

(  แสงเทียน เศรษฐวิทยา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วลัยลักษณ์ สายแก้ว  

(  วลัยลักษณ์ สายแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

10 กุมภาพันธ์ 2565

 แสงเทียน เศรษฐวิทยา


