
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างองิ) 

ในการจัดซื�อจัดจ้างที�มใิช่งานก่อสร้าง 

 

1. โครงการ   ว่าจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษารถโดยสาร จํานวน � รายการ ดงันี�  

            �.�   รถโดยสารปรับอากาศยโูรทู ยี�หอ้ แดว ู จาํนวน �� คนั  

1.2   รถโดยสารปรับอากาศยโูรทู ยี�ห้อ เบนซ์  จาํนวน ��� คนั  

�.�   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�ห้อ ฮีโน่ จาํนวน ��� คนั   

1.4  รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�หอ้ อีซูซุ จาํนวน ��� คนั   

1.5 รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�หอ้ มิตซูบิชิ จาํนวน ��� คนั  

1.6 รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ�าเงิน) ยี�หอ้ ฮีโน่  จาํนวน �� คนั  

1.7 รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ�าเงิน) ยี�หอ้ อีซูซุ  จาํนวน ��� คนั    

หน่วยงานเจา้ของโครงการ   สาํนกักฎหมาย  องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 

2. วงเงินงบประมาณโครงการ  รวมเป็นเงิน  �,���,���,���.��  บาท/ปี   รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

  รวม � ปี เป็นเงินประมาณ  5,���,���,���.�� บาท  

 (ราคา/หน่วย) ดงันี�   

 �.�  รถโดยสารปรับอากาศยโูรทู ยี�หอ้ แดว ู เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

 2.2   รถโดยสารปรับอากาศยโูรทู ยี�หอ้ เบนซ์  เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

           �.�   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�หอ้ ฮีโน่ เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

         �.�   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�ห้อ อีซูซุ เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

         �.�   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�ห้อ มิตซูบิชิ เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

         �.�   รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ�าเงิน) ยี�หอ้ ฮีโน่  เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

         �.�   รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ�าเงิน) ยี�หอ้ อีซูซุ  เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั   
 

3. วนัที�กาํหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)    30  พฤศจิกายน  ���� 

  เป็ น เงิน  � ,�� � ,��� ,��� .� �  บ าท /ปี   รวม ภ าษี มู ล ค่ า เพิ� ม  รวม  �  ปี  เป็ น เงิน ป ระ ม าณ   

�,���,���,���.�� บาท  (ราคา/หน่วย)  ดงันี�   

 �.�  รถโดยสารปรับอากาศยโูรทู ยี�หอ้ แดว ู เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

 2.2   รถโดยสารปรับอากาศยโูรทู ยี�หอ้ เบนซ์  เป็นเงิน  �,���.�� บาท/คนั/วนั  

           �.�   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�หอ้ ฮีโน่ เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

         �.�   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�ห้อ อีซูซุ เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

         �.�   รถโดยสารธรรมดา (ครีม-แดง) ยี�ห้อ มิตซูบิชิ เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

         �.�   รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ�าเงิน) ยี�หอ้ ฮีโน่  เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั  

         �.�   รถโดยสารปรับอากาศ (ครีม-นํ�าเงิน) ยี�หอ้ อีซูซุ  เป็นเงิน �,���.�� บาท/คนั/วนั   
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4.  แหล่งที�มาของราคากลาง (ราคาอา้งอิง)   

ใชร้าคาที�เคยจา้งครั� งหลงัสุดภายในระยะเวลา � ปี งบประมาณ กาํหนดเป็นราคากลาง ดงันี�  

  �.� สัญญาเลขที� ร.��/���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  �.� สัญญาเลขที� ร.��/���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  �.� สัญญาเลขที� ร.�/���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  �.� สัญญาเลขที� ร.��/���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  �.� สัญญาเลขที� ร.��/���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  �.� สัญญาเลขที� ร.�/���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

  �.� สัญญาเลขที� ร.��/���� ลงวนัที� �� มีนาคม ���� 

5.   รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง (ราคาอา้งอิง)  

5.1  นายมานิตย ์  รื�นภาคจิตร์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


