
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง  เลขท่ี 1/2561 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและ 

ปรับปรุงซ่อมแซมตล่ิง รวมจ านวน 23 โครงการ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเงา ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2561 

  1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนลูกรังเชื่อมหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7) หมู่ที่ 1  
บ้านป่ายางใต้ และหมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 1,650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 990.00 ลูกบาศก์เมตร 

- งบประมาณที่ต้ังไว้  169,000.-  บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  171,000.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

     ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 50,700.-  บาท ( ห้าหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรฐั 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
   

  2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 1 บ้ านป่ายางใต้ 
และหมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่ ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร     
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,160.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  199,000.-  บาท (หนึ่งเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 59,700.-  บาท (ห้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง (บริเวณโรงสูบ)  หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางใต้ ต.สามเงา อ.สามเงา 
จ.ตาก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร   

- งบประมาณที่ต้ังไว้  117,000.-  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  117,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 35,100.-  บาท ( สามหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
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  4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง (บริเวณที่นายปันแก้ว) หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางใต้ ต.สามเงา  
อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 - 4.00 เมตร      

- งบประมาณที่ต้ังไว้  30,000.-  บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  30,000.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 9,000.- บาท ( เก้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
   

  5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง (บริเวณที่นาย มา สังข์ค า)  หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางใต้   
ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร   

- งบประมาณที่ต้ังไว้  5,000.-  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้ สะอาดเรียบร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 1,500.-  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
   

  6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่นายสุพิน-นางสมปอง) หมู่ที่ 2บ้านสามเงา 
ต. สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ  ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  90.00  ลูกบาศก์เมตร                                                         

- งบประมาณที่ต้ังไว้  15,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 4,500.-  บาท ( สี่พันห้าร้อยถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
   

  7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณป่าช้าบ้านสามเงา)  หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา  
ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 120.00 ลูกบาศก์เมตร  

-  งบประมาณที่ต้ังไว้  20,000.-  บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  20,000.- บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
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 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 6,000.-  บาท ( หกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 

  8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่ลุงราช) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ต.สามเงา  
อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 138.00 ลูกบาศก์เมตร  

-  งบประมาณที่ต้ังไว้  23,000.-  บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  23,000.- บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 6,900.-  บาท ( หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณหนองขุม)  หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา  ต.สามเงา         
อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 390.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  66,000.-  บาท (หกหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  66,000.- บาท (หกหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 19,800.-  บาท ( หนึ่งหม่ืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
                      

  10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่ลุงหวัน)  หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา   
ต. สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  210.00  ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  36,000.-  บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  36,000.- บาท (สามหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 10,800.-  บาท ( หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
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  11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่นาป้าเพ็ญ)  หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา          
ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ  ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 138.00 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่ อบต.สามเงา ก าหนด           

- งบประมาณที่ต้ังไว้  23,000.-  บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  23,000.- บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเ รียบร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 6,900.-  บาท ( หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
  

  12.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่น้ารวย) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ต.สามเงา  
อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 138.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  23,000.-  บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  23,000.- บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 6,900.-  บาท ( หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่น้าก านัน) หมู่ที่ 2บ้านสามเงา ต.สามเงา 
อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 138.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  23,000.-  บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  23,000.- บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 6,900.-  บาท ( หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  14.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่ป้าดี) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ต.สามเงา  
อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  25,000.-  บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  25,000.- บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
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 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  

เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า 7,500.-  บาท ( เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  15.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 2  
บ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,360.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  233,000.-  บาท (สองแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  233,000.- บาท (สองแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบ ร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 69,900.-  บาท ( หกหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
  

  16.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมู่ที่ 2  
บ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 640.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  109,000.-  บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  109,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 32,700.-  บาท ( สามหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  17.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่ตาน้าว) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ต.สามเงา  
อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า  240.00  ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  41,000.-  บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  41,000.- บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 12,300.- บาท ( หนึ่งหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
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  18.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่ง (บริเวณหนองขุม) หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ต.สามเงา        
อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.00 เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  56,000.-  บาท (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  57,000.- บาท (ห้าหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 16,800.-  บาท ( หนึ่งหม่ืนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  19.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนบริเวณหนองรี) หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่  
ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ  
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,680.00  ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  288,000.-  บาท (สองแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  290,000.- บาท (สองแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้ อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 45 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 86,400.-  บาท ( แปดหม่ืนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  20.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่ลุงวัน กันป้อง) หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่        
ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 84.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  14,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  14,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 4,200.-  บาท ( สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณที่นางประนอม)  หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่  
ต. สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ  ปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  66.00  ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  11,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  11,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน 
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 3,300.-  บาท ( สามพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  22.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลงแม่น้ าปิง (บริเวณบ้านป้าใส) หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางใหม่ 
ต. สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 -1.50 เมตร หรือ 
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 102.00  ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  17,000.-  บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  17,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 5,100.-  บาท ( ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

  23.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง (บริเวณลานตากพืชผลการเกษตร) หมู่ที่ 7  
บ้านป่ายางใหม่  ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 22.00 ลูกบาศก์เมตร  

- งบประมาณที่ต้ังไว้  3,000.-  บาท (สามพันบาทถ้วน) 
- ราคากลางปัจจุบัน  3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง  
เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ระยะเวลาด าเนินการ 15 วัน  
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน  
ไม่น้อยกว่า 900.-  บาท ( เก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเชื่อถือ 
 

 
……………………………………………………………… 

 
 

 
 


