
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

เร่ือง  สอบราคาซื้อวัสดุ  ประจําปงบประมาณ 2551 
…………………………………….. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาซื้อวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  โดยใชแรงงานเปนหลัก     จํานวน  8  โครงการ    ดังตอไปนี ้
 โครงการที ่ 1    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบาน  บานหวยหวา  หมูที่  1 ราคากลางกําหนดไว  140,300.-บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามรอยบาทถวน)   ตําบลหวยบง   อําเภอเมืองชัยภูม ิ  จังหวดัชัยภมูิ 
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 400 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 25 ลบ.ม. 
3 ทรายผสมคอนกรีต 60 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 70 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 

0.10x0.30 ม. 
440 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 5 เสน 
7 ลวดผูกเหลก็ 20 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 35 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 3 แผน 
10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 5 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 20 ลบ.ม. 
 ทอระบายน้ํา คสล.(มอก.ช้ัน 3)ขนาด 

Ø0.30x1.00 เมตร 
2 ทอน 

13 ทอระบายน้ํา คสล.(มอก.ช้ัน 3)ขนาด 
Ø0.60x1.00 เมตร 

1 ทอน 

14 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มไว
แลว 

 
/ โครงการที่ 2........... 
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 โครงการที ่ 2    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบาน  บานหวยบงใต   หมูที่ 3 ,บานหนองชมุแสง หมูที่ 13 รอบหนอง
ชุมแสง  ราคากลางกําหนดไว  239,600.- บาท (สองแสนสามหมื่นเกาพนัหกรอยบาทถวน)   ตําบลหวยบง  
อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ
 
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 678 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 40 ลบ.ม. 
3 ทรายผสมคอนกรีต 100 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 120 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 

0.10x0.30 ม. 
745 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

25 เสน 

7 ลวดผูกเหลก็ 20 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 60 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 5 แผน 
10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 25 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 25 ลบ.ม. 
12 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
    

    

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่มไว
แลว 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                    

                 
/ โครงการที่ 3.......... 



- 3 - 
  
  โครงการที ่ 3    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบาน บานมวงเงาะ  หมูที่ 4   ราคากลางกําหนดไว  130,400.-  บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่รอยบาทถวน)   ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวดัชัยภูม ิ
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 364 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 20 ลบ.ม. 
3 ทรายผสมคอนกรีต 55 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 65 ลบ.ม 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 

0.10x0.30 ม. 
400 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

15 เสน 

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 35 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 1 แผน 
10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 6 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 15 ลบ.ม. 
12 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

    
    

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งได
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการที่ 4......... 
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 โครงการที ่ 4    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบาน บานหนองโมง  หมูที่ 5  ราคากลางกําหนดไว 191,600.-  บาท 
(หนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)   ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชยัภูม ิ
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 546 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 30 ลบ.ม. 
3 ทรายผสมคอนกรีต 80 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 100 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 

0.10x0.30 ม. 
600 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

10 เสน 

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 48 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 5 แผน 
10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 5 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 30 ลบ.ม. 
12 ทอระบายน้ํา  คสล.(มอก.ช้ัน 3)ขนาด

Ø0.30x1.00 เมตร 
5 ทอน 

13 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
    

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งได
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการที่ 5....... 
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 โครงการที ่ 5    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบาน บานหนิกอง   หมูที่ 6   ราคากลางกําหนดไว   66,200.-  บาท  
(หกหมื่นหกพนัสองรอยบาทถวน)   ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวดัชัยภูม ิ
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 197 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 11 ลบ.ม. 
3 ทรายผสมคอนกรีต 28 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 34 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 

0.10x0.30 ม. 
216 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 3 เสน 
7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 17 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 1 แผน 
10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 3 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 15 ลบ.ม. 
    
    

    

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งได
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/โครงการที่ 6............. 
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 โครงการที ่ 6    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบาน บานยางบง   หมูที่ 9   ราคากลางกําหนดไว 142,800.- บาท  
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)   ตําบลหวยบง  อําเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ิ
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 415 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 23 ลบ.ม. 
3 ทรายผสมคอนกรีต 60 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 75 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 

0.10x0.30 ม. 
456 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

5 เสน 

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 36 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 1 แผน 
10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 5 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 20 ลบ.ม. 
12 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
    

    

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งได
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการที่ 7......... 
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 โครงการที ่ 7    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบาน บานหนองไมงาม  หมูที่  11 ราคากลางกําหนดไว  119,700.-  บาท 
(หนึ่งแสนหนึง่หมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)  ตําบลหวยบง  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวดัชัยภูม ิ
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 346 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 20 ลบ.ม. 
3 ทรายผสมคอนกรีต 50 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 60 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 

0.10x0.30 ม. 
380 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

5 เสน 

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 30 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 1 แผน 
10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 5 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 15 ลบ.ม. 
12 ทอระบายน้ํา คสล.(มอก.ช้ัน 3)ขนาด

Ø0.30x1.00 เมตร 
5 ทอน 

13 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
    

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งได
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงการที่ 8.............. 
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 โครงการที ่ 8    ซ้ือวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยใชแรงงานเปนหลัก ภายในหมูบาน บานหนองชุมแสง  หมูที่  13 ราคากลางกําหนดไว 162,400.- บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)   ตําบลหวยบง  อําเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ิ
    รายละเอียดท่ีจะซื้อ 

ปริมาณ  
ที่ 

 
รายการ จํานวน หนวย 

 
หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 455 ถุง 
2 ทรายรองพื้นทาง 25 ลบ.ม. 
3 ทรายผสมคอนกรีต 70 ลบ.ม. 

4 หินผสมคอนกรีต 80 ลบ.ม. 
5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 

0.10x0.30 ม. 
500 ตร.ม. 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

15 เสน 

7 ลวดผูกเหลก็ 15 ก.ก. 
8 ยางมะตอย 40 ลิตร 
9 แผนซีโลเท็ก 5 แผน 
10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 20 ทอน 
11 ลูกรังไหลถนน 20 ลบ.ม. 
12 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 
    

    

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งได
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวและไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ เปน

ผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ินในขณะทีย่ื่นซองสอบราคา 
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   4   กรกฎาคม  2551  ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา  10.30 น.  ณ  ที่ศูนย

รวมขอมูลขาวสาร  อบต.   ระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมิช้ัน 2)   และกําหนดเปดซองสอบราคา 
ในวนัที่   4   กรกฎาคม    2551  ตั้งแตเวลา  10.40  น.  เปนตนไป 

 
 
 

/ ผูสนใจ…………… 
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 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาตามรายการ  ดังนี้ 
 1. โครงการที่  1    ในราคาชุดละ    300 บาท 
 2. โครงการที่  2    ในราคาชุดละ       400 บาท 
 3. โครงการที่  3    ในราคาชุดละ      300 บาท 
 4. โครงการที่ 4   ในราคาชุดละ 300 บาท 
 5. โครงการที่ 5   ในราคาชุดละ  100 บาท 
 6. โครงการที่ 6   ในราคาชุดละ 300 บาท 
 7. โครงการที่ 7  ในราคาชุดละ 300 บาท 
 8. โครงการที่ 8  ในราคาชุดละ 300 บาท 
ไดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง    ตําบลหวยบง    อําเภอเมือง    จังหวดัชัยภูมิ   ระหวางวันที่   20 
มิถุนายน   2551   ถึงวันที่    3    กรกฎาคม   2551   ในเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวนัและเวลาราชการ  
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   0-44121-110 
 
     ประกาศ ณ วนัที่   19   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2551 
       
     
 

(นายบุญถ่ิน    ศรีวงษชัย) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี 7/2551 
การจัดซื้อวัสดุกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร จํานวน  8  โครงการ   

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง ลงวันท่ี   19    เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 
……………………………. 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงคจะ
สอบราคาซื้อวัสดุกอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  โดยใชแรงงานเปนหลัก  จํานวน  8  
โครงการ  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดชยัภูมิ มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใชแรงงานราษฎร  บานหวยหวา   หมูที่  1    ต.หวยบง           
อ.เมือง   จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว  140,300.-บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามรอยบาทถวน) (รายละเอียดแนบ
ทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
  2.  คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหวยบงใต  หมูที่  3, บานหนอง
ชุมแสง รอบหนองชุมแสง หมูที่ 13   ต.หวยบง  อ.เมือง  จ.ชัยภูม ิ ราคากลางกําหนดไว  239,600.- บาท  
(สองแสนสามหมื่นเกาพันหกรอยบาทถวน)   (รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
 3.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานมวงเงาะ  หมูที่  4   ต.หวยบง  
อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว  130,400.-  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่รอยบาทถวน)  (รายละเอียดแนบ
ทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
 4.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหนองโมง  หมูที่ 5  ต.หวยบง  
อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว  191,600.-  บาท  (หนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
(รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
 5.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหินกอง  หมูที่  6    ต.หวยบง  
อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว  66,200.-  บาท (หกหมืน่หกพนัสองรอยบาทถวน)    (รายละเอียดแนบ
ทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
 6.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานยางบง   หมูที่  9     ต.หวยบง  
อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว 142,800.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยบาทถวน)     
(รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
 7.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหนองไมงาม  หมูที่ 11           
ต.หวยบง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว  119,700.-  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพนัเจ็ดรอยบาทถวน)   
(รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
 8.   คาวัสดุกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใชแรงงานราษฎร  บานหนองชุมแสง  หมูที่ 13  
ต.หวยบง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  ราคากลางกําหนดไว 162,400.- บาท(หนึง่แสนหกหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)    
(รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ) 
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1.   เอกสารแนบทายของเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 

2.  คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจง 

เวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
        2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

3.   หลักฐานการเสนอราคา 
   ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานตัวจริงและสาํเนาแนบมาพรอมกับซองสอบราคา 
ดังนี ้
  3.1  สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบยีนพาณิชยและใบ
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.2   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   3.3   บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวม ทั้งรายการและจํานวน
ตัวอยาง(ถามี) 
   3.4  ใบเสร็จรับเงินคาขายรายละเอียดของโครงการ 

 4.   การยื่นซองสอบราคา 
   4.1   ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงรายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน 
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมกีารขูดลบ หรือแกไข  หากมกีารขูดลบ ตกเติม 
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงรายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
    4.2   ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคา
รวมที่จะเสนอจะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ ถาตัวเลขและตวัหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซ่ึงเปนคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบยีนและคาใชจาย
อ่ืน ๆ จนกระทั่งสงมอบพัสดุให 

/ราคาที่เสนอ........ 
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  ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  60  วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
   4.3   ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน  30   วัน นับถัดจากวนัลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
   4.4    ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรปูรายการละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ…-….ไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดงักลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจทํานิตกิรรมกแทนนติิบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามี
ความประสงคจะขอดูตนฉบบัแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตรวจสอบภายใน …-….วัน 
  4.5   ผูเสนอราคาจะตองสงตวัอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน……-……..(หนวย)  เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางทีเ่หลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวน
ตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.6   กอนยืน่ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
  4.7   ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  7 / 2551” 
โดยยืน่โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลตั้งแตวันที่  4  กรกฎาคม   2551  ระหวางเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 
น.  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร  อบต.  ระดับอําเภอ  (ท่ีวาการอําเภอเมืองชัยภูมิชั้น 2)  เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซอง
สอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาใน
วันที่   4   กรกฎาคม   2551   ตั้งแตเวลา    10.40 น.  เปนตนไป 
  5.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะตัดสินดวยราคารวม   (ราคารวม/ราคาตอ
รายการ/ราคาตอหนวย) 
             5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่หลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมถูกตองตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4   แลว   คณะกรรมการ
พิจารณาผลการสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้    เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย    หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล 

/5.3. องคการ........... 
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            5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมกีาร
ผอนผันในกรณี ดังตอไปนี ้
    (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2)  ไมกรอกชือ่นิติบุคคล(บุคคลธรรมดา)  หรือลงรายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงราย
มือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
          5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือ องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
         5.5   องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจะพจิารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู
เสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุทีเ่ชื่อวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

6. การทําสัญญาซื้อขาย 
           6.1   ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทาํ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 

6.2   ในกรณีทีผู่ชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5วันทํา
การของทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเหน็วาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1           
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสญัญาที่ระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวนตําบล 
ภายใน…7…วนันับถัดจากวนัที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากบัรอยละหาของ
ราคาสิ่งของที่สอบราคาไว ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี ้

 
/(1) เงินสด....... 
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     (1)  เงินสด 
(2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญา หรือกอนหนานัน้ ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.4 
(4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถัดจากวนัทีผู่ชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

7.  อัตราคาปรบั 
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวนั 

8.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 

1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมนอยกวา    
1   เดือน  - ป นับถัดจากวันที่ผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน  7   
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงชํารุดบกพรอง 
 กรณีตรวจสอบแลวคุณภาพนมไมไดมาตรฐานที่กําหนด ผูขายจะตองรับผิดชอบความเสียหายหรือความ
บกพรองที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยผูซ้ือมีสิทธิ์ที่จะงดจายเงนิทัง้หมดหรือบางสวนหรือเรียกเงินคืนตามสญัญาได 

9.  ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากจายขาดเงนิสะสม  ประจําป  งบประมาณ  

พ.ศ. 2551 
           การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคา
พัสดุจาก การจายขาดเงนิสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551 
            9.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตก
ลงซื้อส่ิงของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวมาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี ้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวมาจากตางประเทศตอสํานกั 
งานคณะกรรมการสงเสริมการพาณชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันทีผู่ขายหรือผูซ้ือของจากตางประเทศ เวน
แตเปนวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 
 
 

/(2) จดัการ........ 
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(2) จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ 

เชนเดยีวกับเรอืไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวใีหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ(2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 
วาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ี

9.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดงัระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกัน 

ซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันท ีและอาจพจิารณาเรียกรองให
ชดใชความเสยีหายอื่น(ถามี)รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
            9.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี) 

       องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

 
                      (ลงชื่อ) 
             (นางสุนทรี   ศรีวงษชัย) 
           วันที่  19   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 1 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 

 
ปริมาณ ที่ รายการ 

จํานวน หนวย 
ราคา/หนวย ราคารวม หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 400 ถุง  

2 ทรายรองพื้นทาง 25 ลบ.ม. 
 

3 ทรายผสมคอนกรีต 60 ลบ.ม. 
 

4 หินผสมคอนกรีต 70 ลบ.ม.  

5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 
0.10x0.30 ม. 

440 ตร.ม. 
 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 5 เสน  

7 ลวดผูกเหลก็ 20 ก.ก.  

8 ยางมะตอย 35 ลิตร  

9 แผนซีโลเท็ก 3 แผน  

10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 5 ทอน  

11 ลูกรังไหลถนน 20 ลบ.ม.  

12 ทอระบายน้ํา คสล.(มอก.ช้ัน 3)ขนาด 
Ø0.30x1.00 เมตร 

2 ทอน 
 

13 ทอระบายน้ํา คสล.(มอก.ช้ัน 3)ขนาด 
Ø0.60x1.00 เมตร 

1 ทอน 
 

14 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

 รวมคาวัสด ุ     

 คิดเปนเงนิ     

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 2 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 

 
ปริมาณ ที่ รายการ 

จํานวน หนวย 
ราคา/หนวย ราคารวม หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 678 ถุง  

2 ทรายรองพื้นทาง 40 ลบ.ม. 
 

3 ทรายผสมคอนกรีต 100 ลบ.ม. 
 

4 หินผสมคอนกรีต 120 ลบ.ม.  

5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 
0.10x0.30 ม. 

745 ตร.ม. 
 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

25 เสน 
 

7 ลวดผูกเหลก็ 20 ก.ก.  

8 ยางมะตอย 60 ลิตร  

9 แผนซีโลเท็ก 5 แผน  

10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 25 ทอน  

11 ลูกรังไหลถนน 25 ลบ.ม.  

12 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

 รวมคาวัสด ุ     

 คิดเปนเงนิ     

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 3 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 

 
ปริมาณ ที่ รายการ 

จํานวน หนวย 
ราคา/หนวย ราคารวม หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 364 ถุง  

2 ทรายรองพื้นทาง 20 ลบ.ม. 
 

3 ทรายผสมคอนกรีต 55 ลบ.ม. 
 

4 หินผสมคอนกรีต 65 ลบ.ม  

5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 
0.10x0.30 ม. 

400 ตร.ม. 
 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

15 เสน 
 

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก.  

8 ยางมะตอย 35 ลิตร  

9 แผนซีโลเท็ก 1 แผน  

10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 6 ทอน  

11 ลูกรังไหลถนน 15 ลบ.ม.  

12 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

 รวมคาวัสด ุ     

 คิดเปนเงนิ     

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 4 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 

 
ปริมาณ ที่ รายการ 

จํานวน หนวย 
ราคา/หนวย ราคารวม หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 546 ถุง  

2 ทรายรองพื้นทาง 30 ลบ.ม. 
 

3 ทรายผสมคอนกรีต 80 ลบ.ม. 
 

4 หินผสมคอนกรีต 100 ลบ.ม.  

5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 
0.10x0.30 ม. 

600 ตร.ม. 
 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

10 เสน 
 

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก.  

8 ยางมะตอย 48 ลิตร  

9 แผนซีโลเท็ก 5 แผน  

10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 5 ทอน  

11 ลูกรังไหลถนน 30 ลบ.ม.  

12 ทอระบายน้ํา  คสล.(มอก.ช้ัน 3)ขนาด
Ø0.30x1.00 เมตร 

5 ทอน 
 

13 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

 รวมคาวัสด ุ     

 คิดเปนเงนิ     

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 5 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 

 
ปริมาณ ที่ รายการ 

จํานวน หนวย 
ราคา/หนวย ราคารวม หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 197 ถุง  

2 ทรายรองพื้นทาง 11 ลบ.ม. 
 

3 ทรายผสมคอนกรีต 28 ลบ.ม. 
 

4 หินผสมคอนกรีต 34 ลบ.ม.  

5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 
0.10x0.30 ม. 

216 ตร.ม. 
 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 3 เสน  

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก.  

8 ยางมะตอย 17 ลิตร  

9 แผนซีโลเท็ก 1 แผน  

10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 3 ทอน  

11 ลูกรังไหลถนน 15 ลบ.ม.  

      

 รวมคาวัสด ุ     

 คิดเปนเงนิ     

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 6 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 

 
ปริมาณ ที่ รายการ 

จํานวน หนวย 
ราคา/หนวย ราคารวม หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 415 ถุง  

2 ทรายรองพื้นทาง 23 ลบ.ม. 
 

3 ทรายผสมคอนกรีต 60 ลบ.ม. 
 

4 หินผสมคอนกรีต 75 ลบ.ม.  

5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 
0.10x0.30 ม. 

456 ตร.ม. 
 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

5 เสน 
 

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก.  

8 ยางมะตอย 36 ลิตร  

9 แผนซีโลเท็ก 1 แผน  

10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 5 ทอน  

11 ลูกรังไหลถนน 20 ลบ.ม.  

12 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

 รวมคาวัสด ุ     

 คิดเปนเงนิ     

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 7 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 

 
ปริมาณ ที่ รายการ 

จํานวน หนวย 
ราคา/หนวย ราคารวม หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 346 ถุง  

2 ทรายรองพื้นทาง 20 ลบ.ม. 
 

3 ทรายผสมคอนกรีต 50 ลบ.ม. 
 

4 หินผสมคอนกรีต 60 ลบ.ม.  

5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 
0.10x0.30 ม. 

380 ตร.ม. 
 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

5 เสน 
 

7 ลวดผูกเหลก็ 5 ก.ก.  

8 ยางมะตอย 30 ลิตร  

9 แผนซีโลเท็ก 1 แผน  

10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 5 ทอน  

11 ลูกรังไหลถนน 15 ลบ.ม.  

12 ทอระบายน้ํา คสล.(มอก.ช้ัน 3)ขนาด
Ø0.30x1.00 เมตร 

5 ทอน 
 

13 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

 รวมคาวัสด ุ     

 คิดเปนเงนิ     

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 8 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซื้อ 

 
ปริมาณ ที่ รายการ 

จํานวน หนวย 
ราคา/หนวย ราคารวม หมายเหต ุ

1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 455 ถุง  

2 ทรายรองพื้นทาง 25 ลบ.ม. 
 

3 ทรายผสมคอนกรีต 70 ลบ.ม. 
 

4 หินผสมคอนกรีต 80 ลบ.ม.  

5 เหล็กตะแกรง Wire Mesh  4 มม. @ 
0.10x0.30 ม. 

500 ตร.ม. 
 

6 เหล็กเสน RB SR24 ขนาด Ø 15 มม. 
(13.87 กก./เสน) 

15 เสน 
 

7 ลวดผูกเหลก็ 15 ก.ก.  

8 ยางมะตอย 40 ลิตร  

9 แผนซีโลเท็ก 5 แผน  

10 ทอ  PVC  ขนาด  Ø  3/4" 20 ทอน  

11 ลูกรังไหลถนน 20 ลบ.ม.  

12 ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย  

 รวมคาวัสด ุ     

 คิดเปนเงนิ     

ราคาวัสดุเปน
ราคาซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม
ไวแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


