
 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแสง 
เรื่อง  การเปดิเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจดัซือ้จดัจา้ง 

************************* 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จักด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2  จาก
ที่ดินนายยศพนธ์ สารีบท ถึงที่ดินนางพัทธนันท์ ประสารกก  นั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 
2  จากท่ีดินนายยศพนธ์ สารีบท ถึงท่ีดินนางพัทธนันท์ ประสารกก  ดังนี้ 
  

ตารางวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 
1. ชือ่โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2  จากท่ีดินนายยศพนธ์ สารีบท ถึงที่ดิน                         

นางพัทธนันท์ ประสารกก   
2. หนว่ยงานเจา้ของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
3. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค ตั้งไว้ 147,000 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2  จากที่ดิน         
นายยศพนธ์ สารีบท ถึงที่ดินนางพัทธนันท์ ประสารกก 

4. ลกัษณะงาน (โดยสงัเขป)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2  จากที่ดินนายยศพนธ์ สารีบท ถึง
ที่ดินนางพัทธนันท์ ประสารกก ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 68 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 272 ตรม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง  (ตามแบบ
แปลนของ อบต. หนองแสง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม  พ.ศ.2563 เป็นเงิน  143,000 บาท    

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
6.1 คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเป็นผู้จัดท าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาตาม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม   
 

7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดท าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาโครงการ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2  จากที่ดินนายยศพนธ์ สารีบท ถึงที่ดินนางพัทธนันท์ ประสารกกากร   มีรายชื่อ
และต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

 

 7.๑  นายเสฎฐพันธ์ โชติถิรพันธ์     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง       ประธานกรรมการ 
 7.๒  นายอริยะ  ไชยแสง          ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       กรรมการ 
 7.3  นางสาวธัญลักษณ์  บุษบงค์   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                กรรมการ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่   10  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕63 
 
 
 

    (นายอวยพร  รุประมาณ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส าเนาคู่ฉบบั 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองแสง 
เรื่อง  การเปดิเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจดัซือ้จดัจา้ง 

************************* 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จักด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  6        
สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงท่ีดินนายอัมรินทร์  เรียนศรี    นั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน        
จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 6 สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงท่ีดินนายอัมรินทร์  เรียนศรี   ดังนี้ 
  

ตารางวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 
1. ชือ่โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงท่ีดินนายอัมรินทร์   เรียน
ศร ี                 

2. วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  สมัยวิสามัญ 
     สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.2561 ลงวันที่  14  เดือน กันยายน  พ.ศ.2561  
     เป็นเงิน  276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก 
     แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค      ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้ 276,000 
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพัน    บาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6    สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงท่ีดินนายอัมรินทร์  
เรียนศรี                             

 3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 19  กันยายน  พ.ศ.2561 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
4.1 คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเป็นผู้จัดท าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคาตาม

ท้องตลาด  และในพ้ืนที่ใกล้เคียง  276,000 บาท   
 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดท าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงที่ดินนายอัมรินทร์  เรียนศรี  มีรายชื่อและต าแหน่ง
ดังต่อไปนี้  
 5.๑  นายบัญญัติ  จ าจด     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง           ประธานกรรมการ 



5.๒  นางสาวสมปอง  แปลงสาร   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง                         กรรมการ 
 5.3  นางสุภาภรณ์  สุทธิประเสริฐ   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป                              กรรมการ   

          จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

               ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕61 
 
 
 

    (นายอวยพร  รุประมาณ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 


