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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบโครงการใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม  คร้ังที่  1   

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

เรียน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลปากชอง  มีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองเสนอโครงการใชจาย

เงินทุนสํารองเงินสะสม  ครั้งท่ี  1  ประจําปงบประมาณ  2562 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลปากชอง ในสมัย

ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี  1/2562 ใหทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง  ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการดําเนินงานโครงการใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2562 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 87 ทุกวันสิ้นปงบประมาณ เม่ือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไดปดบัญชีรายรับรายจายแลว ใหกันยอดเงินประจําปไวรอยละ 15 ของทุกป เพ่ือเปนทุนสํารอง

เงินสะสมได ดังกรณีตอไปนี้  

  (2) กรณีท่ีปใด  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของ

งบประมาณรายจายประจําปนั้น  หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจนําเงินสํารองเงินสะสมเฉพาะใน

สวนท่ีเกินไปใชจายไดภายใตเง่ือนไขขอ 89 (1) โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน    

  การคํานวณ 

  งบประมาณรายจายป 62            84,500,000.00 (แปดสิบสี่ลานหาแสนบาทถวน) 

  อัตรารอยละ             15% 

  รอยละ 15 ของเงินงบประมาณรายจายป 62      12,675,000.00 

                (สิบสองลานหกแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) 

  เงินทุนสํารองเงินสะสม             50,425,539.25  

             (หาสิบลานสี่แสนสองหม่ืนหาพันหารอยสามสิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค) 

  สวนท่ีเกิน 15%    - 37,750,539.25 

       (สามสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหม่ืนหารอยสามสิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค) 

 ยอดเงินสํารองเงินสะสมสวนท่ีเกินท่ีสามารถนําไปใชจายได จํานวน 37,750,539.25 (สามสิบเจ็ดลาน

เจ็ดแสนหาหม่ืนหารอยสามสิบเกาบาทย่ีสิบหาสตางค) 

 และนํามาดําเนินการตามโครงการใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562                  

จํานวน  42  โครงการ  เปนจํานวนท้ังส้ิน 24,952,000.- บาท (ย่ีสิบส่ีลานเกาแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน)   

 

 

ลงชื่อ 

                                 (นายเสกสันต   ทองสวัสดิ์วงศ) 

                                                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบโครงการใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม คร้ังที่ 1 ประจําป 2562 

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

หลักการ 

 งบประมาณใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสมท้ังสิ้น จํานวน 42 โครงการ  รวม 24,952,000.- บาท  

 1. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนเชื่อมหนองมะคา) ตั้งไว 

692,000.-บาท หมูท่ี 1 บานคลองตาลอง   ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 2. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมบานเหนือ) ตั้ งไว 

422,000.-บาท หมูท่ี 1 บานคลองตาลอง ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 3. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณสายหนองฝกทอง) ตั้งไว 

1,057,000 บาท หมูท่ี 2 บานหนองผักเสน ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   

 4. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย 4) ตั้งไว 500,000.-

บาท หมูท่ี 3 บานโปงประทุน ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 5. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยวัดโปงประทุน) ตั้งไว 

248,000.-บาท หมูท่ี 3 บานโปงประทุน ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 6. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

500,000.-บาท หมูท่ี 4 บานบันไดมา ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 7. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยปากุหลาบ-สวนสมหลัง

เขา) ตั้งไว 500,000.-บาท หมูท่ี 4 บานบันไดมา ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 8. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก(บริเวณซอยลุงไสว) ตั้งไว 142,000.- บาท หมูท่ี 5 บานหนองมะคา 

ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   

 9. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณหนองมะคา-หนองสวอง)    

ตั้งไว 591,000.- บาท  หมูท่ี 5 บานหนองมะคา ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 10. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

244,000.- บาท หมูท่ี 5  บานหนองมะคา ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา   

 11. โครงการซอมแซมรางระบายน้ําท้ัง 2 ฝง (บริเวณเสนกลางบานจากบานตาเพ่ิม-คอสะพาน) ตั้งไว 

450,000.-  บาท  หมูท่ี 5  บานหนองมะคา ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา   

 12. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

1,026,000.-  บาท  หมูท่ี 6  บานหนองอีเหลอ ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา   

 13. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete(บริเวณ คุม7สหาย)ตั้ งไว 

754,000.-  บาท  หมูท่ี 7  บานลําทองหลาง ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  
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 14. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (บริเวณภูน้ําออม) ตั้งไว 279,000. -  บาท หมูท่ี 7 บานลําทองหลาง 

ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 15. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนลุงแบะ) ตั้ งไว 

376,000. - บาท หมูท่ี 8 บานหนองตาแกว ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

 16. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

952,000.- บาท หมูท่ี 8 บานหนองตาแกว ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 17. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนสี่แยกซอยนายเสรีเดิม) 

ตั้งไว 218,000.- บาท หมูท่ี 8  บานหนองตาแกว  ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 18. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (บริเวณทางเขาวัดธรรมดาราม) ตั้งไว 175,000. - บาท หมูท่ี 8    

บานหนองตาแกว ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 19. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete  (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

500,000.-  บาท หมูท่ี 9  บานแกนทาว ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 20. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนหมูท่ี 9 เชื่อมหมูท่ี 10) 

ตั้งไว  321,000.- บาท  หมูท่ี 9  บานแกนทาว ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

  21. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง -เคบิ้น) ตั้งไว 

1,708,000.- บาท หมูท่ี 10 บานหนองกะโตวา ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 22. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณสามแยกบานผูใหญ-เขา

แคบ) ตั้งไว 628,000.- บาท หมูท่ี 10 บานหนองกะโตวา ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 23. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

683,000.- บาท หมูท่ี 12 บานหนองนอย ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 24. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 1,383,000.- บาท หมูท่ี 12  

บานหนองนอย ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 25. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมรวมสุข) ตั้ งไว 

389,000.- บาท หมูท่ี 13 บานหนองสวอง ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

 26. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมสมบูรณ ) ตั้ งไว 

436,000.-  บาท หมูท่ี 13 บานหนองสวอง ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   

 27. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว

1,600,000.-  บาท หมูท่ี 13 บานหนองสวอง ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 28. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนชบาวัลย บานไร

บัวแดง) ตั้งไว 265,000.- บาท หมูท่ี 13 บานหนองสวอง ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา   

 29. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

947,000.-  บาท หมูท่ี 14 บานซับน้ําเย็น ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา   
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 30. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมลําใบดก) ตั้งไว  

73,000.-  บาท หมูท่ี 15 บานเหนือ ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา   

 31. โครงการซอมสรางถนนลาดยางถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีตพรอมทอลอด

ระบายน้ํา(บริเวณแยกฟารมมา-บานนายสวย) ตั้งไว  900,000.- บาท หมูท่ี 15 บานเหนือ ตําบลปากชอง  อําเภอ

ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 32. โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล.พรอมวางทอและบอพัก (บริเวณซอยนางอา) ตั้งไว 165,000.-บาท    

หมูท่ี 17 บานสะพานดํา ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 33. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว  

1,079,000.-บาท หมูท่ี 18 บานตลาดนอยหนา  ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 34. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย 8 กะรัต) ตั้งไว 

213,000.-บาท หมูท่ี 18 บานตลาดนอยหนา ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

 35. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณอูชางตี๋) ตั้งไว  225,000.-

บาท หมูท่ี 18 บานตลาดนอยหนา  ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 36. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณแยกยาโม-สุดเขตตําบล)    

ตั้งไว 491,000.- บาท หมูท่ี 19  บานโนนอารีย ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

 37. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

718,000.- บาท หมูท่ี 19 บานโนนอารีย ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 38. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมบานต่ํา-ไรทองสมบูรณ) 

ตั้งไว 1,087,000.- บาท หมูท่ี 19 บานโนนอารีย ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา   

 39. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว  

655,000.-  บาท  หมูท่ี 20 บานไทยเจริญ ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา         

 40. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง-บานลุงจํารัส)   

ตั้งไว 389,000.- บาท หมูท่ี 20 บานไทยเจริญ ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 41. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 

499,000.- บาท บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 21 ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

 42. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว  

472,000.- บาท หมูท่ี 22 บานหนองยาง ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา         

เหตุผล 

 เพ่ือใชในการดําเนินงาน ตามนโยบายของนายก อบต.ปากชอง ท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

ปากชอง และตามแผนงานซ่ึงตองดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงเสนอรางโครงการใชจายเงินทุนสํารองเงิน

สะสมครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2562 เพ่ือใหสมาชิกสภาอบต.ปากชอง เห็นชอบ 
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รายละเอียดโครงการใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสม 

ครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ  2562 

งบประมาณท้ังสิ้นเปนเงิน  24,952,000.- บาท (รวม 42 โครงการ) 

หมูท่ี 1 (รวม 1,114,000.- บาท) 
                  1. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนเชื่อมหนองมะคา) 

ตั้งไว  692,000.-บาท  หมูท่ี  1  บานคลองตาลอง   ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยทํา

การขุดรื้อผิวจราจรและไหลทางเดิม จํานวนรวม 1,760 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete เฉพาะสวนท่ีชํารุดเสียหาย ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 320 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.25 

เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา 1,760  ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก 

จํานวน 89 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303 รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ี

กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)  

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 107 ขอ 18)    

                  2. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมบานเหนือ)          

ตั้งไว  422,000.-บาท หมูท่ี 1 บานคลองตาลอง  ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการ

ขุดรื้อผิวจราจรเดิม จํานวน 1,200 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 240 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา 1,200  ตร.เมตร 

พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 56.50 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-

2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 107 ขอ 19) 

หมูท่ี  2(รวม 1,057,000.-บาท) 
   3. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณสายหนองฝกทอง)      

ตั้งไว 1,057,000 บาท หมูท่ี 2  บานหนองผักเสน  ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา

การซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 530 

เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา 2,650 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก

จํานวน 119.00 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ 

ท่ีกําหนด  ปรากฏแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)(แผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 118 ขอ 79) 

หมูท่ี 3 (รวม  748,000.- บาท) 
                   4. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย 4) ตั้งไว 

500,000.-บาท หมูท่ี 3 บานโปงประทุน ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการขุดรื้อผิว

จราจรเดิม จํานวนรวม 1,180 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ชวงท่ี 1 ผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 30 เมตร ชวงท่ี 3 ผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร ชวงท่ี 4 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร รวมระยะทาง 315 เมตร  

หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางรวมไมนอยกวา 1,460  ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก  

/จํานวน... 
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จํานวน 65.40 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303 รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ี

กําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 137 ขอ 187)  

                  5. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยวัดโปงประทุน)   

ตั้งไว 248,000.-บาท หมูท่ี 3 บานโปงประทุน ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการขุด

รื้อผิวจราจรเดิม จํานวน 675 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจร

กวาง 4.50 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา 675  ตร.เมตร พรอมตีเสน

จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 37 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303 รวมปาย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312)  (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 136 ขอ 182) 

หมูท่ี 4 (รวม  1,000,000.- บาท) 
                  6. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)  ตั้งไว 

500,000.-บาท หมูท่ี 4 บานบันไดมา  ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการขุดรื้อ

ผิวจราจรและไหลทางเดิม จํานวนรวม 1,240 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete เฉพาะสวนท่ีชํารุดเสียหาย ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 55 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 50 เมตร ชวงท่ี 3 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.35 เมตร 

รวมระยะทาง 185 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางรวมไมนอยกวา 1,240  ตร.เมตร พรอมตีเสน

จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 55.50 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303 รวม

ปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 135 ขอ 227) 

     7. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอยปากุหลาบ-สวน

สมหลังเขา) ตั้งไว 500,000.-บาท หมูท่ี 4 บานบันไดมา ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา    

โดยทําการขุดรื้อผิวจราจร จํานวน 1,440 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete 

ผิวจราจรกวาง 4.80 เมตร ยาว 300 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา 1,440  ตร.เมตร 

พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 70 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-

303 รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 144 ขอ 230)  

หมูท่ี  5 (รวม 1,427,000.-บาท) 
8. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก(บริเวณซอยลุงไสว) ตั้งไว 142,000.- บาท  หมูท่ี 5 บานหนอง

มะคา ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการซอมแซมถนนหินคลุกผิวจราจรกวาง  3.00 

เมตร  ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมแซมถนนหินคลุกไมนอยกวา  1,950 ตร.เมตร 

ลงหินคลุกไมนอยกวา 293 ลบ.เมตร  ตามแบบมาตรฐาน เลขท่ี ทถ.นม. 01-106 ท่ีกําหนด รวมปายโครงการตาม

แบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

(00312) )(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 154 ขอ 290) 

 

 

/9.โครงการ... 
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9. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณหนองมะคา-     

หนองสวอง) ตั้งไว 591,000.- บาท  หมู ท่ี 5   บานหนองมะคา ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง   จังหวัด

นครราชสีมา โดยทําการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิวจรากวาง 6.00 เมตร  ยาว 300 

เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  1,800 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก 

จํานวน 68 ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 151 ขอ 276) 

10. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)    

ตั้งไว 244,000.- บาท หมูท่ี 5   บานหนองมะคา ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา

การซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ยาว 70 เมตร หรือคิดเปน

พ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  490 ตร.เมตร พรอมทาสีสะพาน ค.ส.ล.จํานวน 1 แหง ติดตั้งเปาสะทอน

แสง สะพานจํานวน 30 ชุด ตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 25 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท 

เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 153 ขอ 285) 

11. โครงการซอมแซมรางระบายน้ําท้ัง 2 ฝง (บริเวณเสนกลางบานจากบานตาเพ่ิม-คอสะพาน) 

ตั้งไว 450,000.-  บาท  หมูท่ี 5  บานหนองมะคา ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา

การซอมแซมรางระบายน้ํา หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมแซมรางระบายน้ําไมนอยกวา  138 เมตร ตามแบบอบต.ปากชอง ท่ี

กําหนด รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 157 ขอ 308) 

หมูท่ี  6 (รวม 1,026,000.-บาท) 
  12. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)   

ตั้งไว 1,026,000.-  บาท  หมูท่ี 6  บานหนองอีเหลอ ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา   โดย

ทําการซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร ยาว 430 

เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  2,580 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก

จํานวน  97 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ี

กําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 162 ขอ 337) 

หมูท่ี  7(รวม  1,033,000.-บาท) 
13. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete(บริเวณคุม7สหาย)        

ตั้งไว 754,000.-  บาท หมูท่ี 7  บานลําทองหลาง ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยซอม

สรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 450 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ี

ซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  2,250   ตร.เมตร  พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน  101  ตร.

เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2561-2565 หนา 169 ขอ 382) 
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14. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก (บริเวณภูน้ํ าออม) ตั้ งไว  279,000.- บาท   หมู ท่ี  7           

บานลําทองหลาง ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการซอมแซมถนนหินคลุกผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมแซมถนนหินคลุกไมนอยกวา  

3,600 ตร.เมตร ลงหินคลุกไมนอยกวา 540 ลบ.เมตร ตามแบบมาตรฐาน เลขท่ี ทถ.นม. 01-106 ท่ีกําหนด รวม

ปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312)(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 169 ขอ 383) 

หมูท่ี  8(รวม  1,721,000 บาท) 
  15. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนลุงแบะ)       

ตั้งไว 376,000.-  บาท หมูท่ี 8 บานหนองตาแกว  ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา

การซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร ยาว  170 

เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  850 ตร.เมตร  พรอมถมดินยกระดับถนนจํานวน   135 

ลบ.เมตร  พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติกจํานวน  38.00  ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบท

เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 182 ขอ 457) 

  16. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)    

ตั้งไว 952,000.- บาท หมูท่ี 8 บานหนองตาแกว  ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา

การซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) เปนชวงๆ ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 20 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 150 เมตร ชวงท่ี 3 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 

30 เมตร ชวงท่ี 4 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  

2,400 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก  จํานวน 90.00 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวง

ชนบทเลขท่ีทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 181 ขอ 454) 

17. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนสี่แยกซอยนาย

เสรีเดิม) ตั้งไว 218,000.- บาท หมูท่ี 8  บานหนองตาแกว  ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  

โดยทําการซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

100 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  500 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม

พลาสติกจํานวน 23.00 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303รวมปายโครงการตามแบบ 

ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 182 ขอ 458) 

    18. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก(บริเวณทางเขาวัดธรรมดาราม) ตั้งไว 175,000.-  บาท หมูท่ี 

8 บานหนองตาแกว  ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซอมแซมถนนหินคลุก ผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมแซมถนนหินคลุกไมนอยกวา  

300 ลบ.เมตร กอสรางตามแบบมาตรฐาน เลขท่ี ทถ.นม. 01-106 รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 177 ขอ 434) 
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หมูท่ี 9 (รวม 821,000.-บาท) 
19. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete  (บริเวณเสนกลางบาน)    

ตั้งไว 500,000.-  บาท หมูท่ี 9  บานแกนทาว ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยซอมสราง

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง  9.00 เมตร  ยาว 144 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอม

สรางถนนลาดยางไมนอยกวา 1,296 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 32 ตร.เมตร  ตาม

แบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 หนา 187 ขอ 488) 

20. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนหมูท่ี 9 เชื่อม 

หมูท่ี 10) ตั้งไว  321,000.- บาท  หมูท่ี 9  บานแกนทาว ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยทําการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หรือ

คิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา 920 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 52 

ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2561-2565 หนา 188 ขอ 492) 

หมูท่ี  10(รวม 2,336,000.-บาท) 
 21. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง -เคบิ้น) 

ตั้งไว 1,708,000.- บาท หมูท่ี 10 บานหนองกะโตวา ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดย 

ทําการซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) เปนชวงๆ ชวงท่ี 1  ผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร  ชวงท่ี 3  ผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 230 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา 4,380 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสี

เทอรโมพลาสติกจํานวน  164  ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303 รวมปายโครงการตาม

แบบม/ฐท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 196 ขอ 548) 

     22. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณสามแยกบานผูใหญ 

-เขาแคบ) ตั้งไว 628,000.-  บาท หมู ท่ี 10 บานหนองกะโตวา ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัด

นครราชสีมา โดยทําการซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) เปนชวงๆ ชวงท่ี 1  ผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร ชวงท่ี 2  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอม

สรางถนนลาดยางรวมไมนอยกวา  1,550  ตร.เมตร  พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติกจํานวน 70.00 ตร.

เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-

2565  หนา 197 ขอ 554) 
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หมูท่ี 12 (รวม  2,066,000.-บาท) 
23. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)    

ตั้งไว 683,000.-  บาท หมูท่ี 12  บานหนองนอย ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทํา

การซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  

1,470  ตร.เมตร พรอมทํากําแพงปากทอ จํานวน 1 แหง  พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 147 

ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.

2561-2565 หนา 213 ขอ 653) 

24. โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก(บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว 1,383,000.- บาท  หมูท่ี 

12  บานหนองนอย ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด 

ศก.0.60*1.00 เมตร จํานวน  512 ทอน บอพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00*1.00*1.20 เมตร  จํานวน 28 บอฝา

ตะแกรงเหล็กบอพัก จํานวน 28 ฝา กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมใสฝาตะแกรง จํานวน 6 เมตร และยกระดับ

ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ขนาดกวาง 7.00 เมตร  ยาว 60 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ียกระดับ

ถนนลาดยางไมนอยกวา  420 ตร.เมตร  พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 21 ตร.เมตร ตามแบบ

อบต.ปากชอง ท่ีกําหนด รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 215 ขอ 661) 

หมูท่ี 13 (รวม  2,690,000.-บาท) 
25. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete(บริเวณคุมรวมสุข)ตั้งไว 

389,000.- บาท หมูท่ี 13 บานหนองสวอง ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการซอม

สรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 230 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา

1,150 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 52 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท 

เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(00310)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 218 ขอ 684) 

26. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมสมบูรณ)ตั้งไว 

436,000.-  บาท หมูท่ี 13 บานหนองสวอง ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซอม

สรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 200 เมตรหรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  

1,000 ตร.เมตร พรอมวางทอขนาด ศก.0.80*1.00 เมตร  จํานวน 7 ทอนพรอมทํากําแพงปากทอจํานวน 1 แหง 

วางทอขนาด ศก.0.40*1.00 เมตร  จํานวน 16 ทอน ใสการดเรลทางตรงจํานวน 16 เมตร พรอมตีเสนจราจรสี

เทอรโมพลาสติก จํานวน 45 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ 

ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 219 ขอ 688) 

27. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)ตั้งไว

1,600,000.-  บาท หมูท่ี 13 บานหนองสวอง ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการ

ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 830 เมตรหรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอย

กวา  4,980 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 187 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวง 

/ชนบท... 
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ชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

(00310)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 219 ขอ 691) 

28. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนชบา

วัลย บานไรบัวแดง)ตั้งไว 265,000.- บาท หมูท่ี 13 บานหนองสวอง ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัด

นครราชสีมา  โดยทําการปรับปรุงซอมแซมโดยการเสริมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ยกระดับ ผิว

จราจรกวาง 6.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีปรับปรุงถนนลาดยางไมนอยกวา  600 ตร.เมตร พรอม

วางทอขนาด ศก.0.40*1.00 เมตร จํานวน 14 ทอน พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 23 ตร.เมตร  

ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 หนา 220 ขอ 695) 

หมูท่ี 14 (รวม  947,000.-บาท) 
29.โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)      

ตั้งไว 947,000.-  บาท หมูท่ี 14 บานซับน้ําเย็น ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการ

ซอมสรางถนนลาดยางจุดท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร  หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยาง

ไมนอยกวา  2,500 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 113 ตร.เมตร  จุดท่ี 2 ผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  480 ตร.เมตร พรอมตีเสน

จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 18 ตร.เมตร  ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปาย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 226 ขอ 727) 

หมูท่ี 15 (รวม  973,000.-บาท) 
30. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมลําใบดก)      

ตั้งไว 73,000. -  บาท หมูท่ี 15 บานเหนือ ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซอม

สรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 50 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอม

สรางถนนลาดยางไมนอยกวา   250 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 11 ตร.เมตร  ตาม

แบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303 รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 หนา 234 ขอ 776) 

31. โครงการซอมสรางถนนลาดยางถนนลาดยางโดยการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต

พรอมทอลอดระบายน้ํา(บริเวณแยกฟารมมา-บานนายสวย)ตั้งไว  900,000.-  บาท หมูท่ี 15 บานเหนือ ตําบลปาก

ชอง   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยาง ไมนอยกวา  2,400 ตร.เมตร 

พรอมวางทอ ศก.0.60*1.00 จํานวน 6 ทอนกําแพงปากทอ 1 แหงบอพัก ค.ส.ล.ขนาด1.00*1.00*1.20 เมตร 

จํานวน 2 บอพรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก ตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 135 ตร.เมตร  กอสรางตามแบบ

กรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา (00310)งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 234 

ขอ 775) 

/หมูท่ี 17... 
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หมูท่ี 17 (รวม  165,000.- บาท) 
                  32. โครงการซอมแซมถนนค.ส.ล.พรอมวางทอและบอพัก (บริเวณซอยนางอา) ตั้งไว 165,000.-

บาท หมูท่ี 17 บานสะพานดํา ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยทําการซอมแซมถนนค.ส.ล.ผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 41 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมแซมถนนค.ส.ล.ไมนอยกวา 164  ตร.เมตร กอสราง

ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ.นม.01-201 พรอมวางทอระบายน้ําค.ส.ล.ศก.0.40 เมตร จํานวน 1 แถว 37 ทอน 

และวางบอพักค.ส.ล.พรอมฝาปด ค.ส.ล. จํานวน  4  บอ กอสรางตามแบบมาตรฐานเลขท่ี ทถ.นม.02-305 รวมปาย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 218 ขอ 878) 

หมูท่ี 18  (รวม  1,517,000.- บาท)  
                  33. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน) ตั้งไว  

1,079,000.-บาท หมูท่ี 18 บานตลาดนอยหนา  ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา โดยทํา

การขุดรื้อผิวจราจรและไหลทางเดิม จํานวนรวม 2,786 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt 

Concrete เฉพาะสวนท่ีชํารุดเสียหาย ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 60 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 83 เมตร ชวงท่ี 3 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 255 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 

รวมระยะทาง 398 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางรวมไมนอยกวา 2,786 ตร.เมตร พรอมตีเสน

จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 88.30 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303 รวม

ปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312)(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 223 ขอ 915) 

34. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณซอย 8 กะรัต) ต้ังไว  

213,000.-บาท หมูท่ี 18 บานตลาดนอยหนา  ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา   โดยทําการ

ขุดรื้อผิวจราจรเดิม จํานวนรวม 580 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ชวงท่ี 

1 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร ชวงท่ี 3 ผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 20 เมตร ชวงท่ี 4 ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร ชวงท่ี 5 ผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 20 เมตร รวมระยะทาง 120 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางรวมไมนอยกวา 580 ตร.

เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 27 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-

2-303 รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน

กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 260 ขอ 934)   

                  35. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณอูชางตี๋ ) ตั้งไว  

225,000.-บาท หมูท่ี 18 บานตลาดนอยหนา  ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการ

ขุดรื้อผิวจราจรเดิม จํานวน 600 ตร.เมตร และซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา 600 ตร.เมตร พรอมตีเสน

จราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 41 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303 รวมปาย

โครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน (00312)(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 260 ขอ 935)     
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หมูท่ี  19 (รวม  2,296,000.-บาท) 

   36. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณแยกยาโม-สุดเขต

ตําบล) ตั้งไว 491,000.-  บาท หมูท่ี 19  บานโนนอารีย ตําบลปากชอง   อําเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา   

โดยทําการซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

240 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  1,200 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม

พลาสติกจํานวน 54.00 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตาม

แบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

(00312)(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 267 ขอ 973) 

37. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)ตั้งไว 

718,000.-  บาท หมูท่ี 19  บานโนนอารีย ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการซอม

สรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือ

คิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  1,800 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติกจํานวน 

68.00 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 267 ขอ 976) 

          38. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณคุมบานต่ํา-ไรทอง

สมบูรณ) ตั้งไว 1,087,000.- บาท หมูท่ี 19 บานโนนอารีย ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  

โดยทําการซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต(Asphalt Concrete) ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ยาว 200 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร ชวงท่ี 3 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 60 

เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางรวมไมนอยกวา 2,760 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโม

พลาสติกจํานวน 104 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ 

ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 270 ขอ 989) 

หมูท่ี 20 (รวม  1,044,000.-บาท) 
39. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)    

ตั้งไว 655,000. -  บาท  หมูท่ี 20  บานไทยเจริญ ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา โดยทํา

การซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือคิดเปน 

พ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  1,620 ตร.เมตร พรอมวางทอ ศก.0.60*1.00 จํานวน 11 ทอน บอพัก   

ค.ส.ล.ขนาด1.00*1.00*1.20 เมตร จํานวน 1 บอ  พรอมฝาปดตะแกรงเหล็กตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก 

จํานวน 61 ตร.เมตร ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนา

ทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 276 ขอ 1034) 

40. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณทางหลวง-บานลุง

จํารัส) ตั้งไว 389,000. - บาท หมูท่ี 20  บานไทยเจริญ ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดย

ทําการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลทคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  ยาว 230 เมตร หรือคิด 

 

/เปนพ้ืนท่ี... 
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เปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  1,150 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก จํานวน 52 

ตร.ม. ตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-

2565 หนา 277 ขอ 1038) 

หมูท่ี 21 (รวม  499,000.-บาท) 

  41. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)    

ตั้งไว 499,000.- บาท บานโนนสมบูรณ หมูท่ี 21 ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทํา

การซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 247 

เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอยกวา  1,235 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติก

จํานวน 56 ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทางหลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303  รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ี

กําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312) 

(แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 288 ขอ 1117) 

หมูท่ี 22 (รวม  472,000.-บาท) 
  42. โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete (บริเวณเสนกลางบาน)   

ตั้งไว  472,000.- บาท หมูท่ี 22 บานหนองยาง ตําบลปากชอง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยทําการ

ซอมสรางถนนลาดยางชนิดแอสฟลท คอนกรีต (Asphalt Concrete) เปนชวงๆ ชวงท่ี 1 ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร  

ยาว 100 เมตร ชวงท่ี 2 ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีซอมสรางถนนลาดยางไมนอย

กวา  1,200 ตร.เมตร พรอมตีเสนจราจรดวยสีเทอรโมพลาสติกจํานวน  45  ตร.เมตร กอสรางตามแบบกรมทาง

หลวงชนบทเลขท่ี ทช-2-303 รวมปายโครงการตามแบบ ม/ฐ ท่ีกําหนด  ปรากฏในแผนงานบริหารงานเคหะชุมชน

(00240)งานไฟฟาถนน(00242) (แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หนา 296 ขอ 1158) 

 

…………………………………................ 

 

                                        

 

 

 


