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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 

************************* 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง จักด าเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จ านวน  5 
สายทาง    นั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นการส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ที่ 3 จ านวน  5 สายทาง  ดังนี้ 
  

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
1. ชื่อโครงการ  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จ านวน  5 สายทาง 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2552 สภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนส ารองสะสม 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการ ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 3 จากท่ีดินร้อยโทเดชา ขุมทอง 
ถึงท่ีดินนางด า  ช่างกลึง ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 900 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้ 112,000 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายเดชา อักษรดี 
ถึงท่ีดินนางสมบัติ  พันธ์มะลี ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 580 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร ตั้งไว้ 69,000 บาท 
(หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางอนงค์ลักษ์  มาส
แสง  ถึงท่ีดินนางบุญเรื้อ  อักษรดี ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 520 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร ตั้งไว้ 66,000 
บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางสมคิด สารีบท 
ถึงท่ีดินนายวิเชียร  มัธยมถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 790 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 100,000 บาท  (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 
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5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางสวัสดิ์ จุลวงษ์ 

ถึงท่ีดินนางส าเรียง บุญมี  ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,135 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,540 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  ตั้งไว้ 150,000 บาท (หนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)     1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 3 จากที่ดินร้อยโทเดชา ขุมทอง 
        ถึงท่ีดินนางด า  ช่างกลึง ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 900 เมตร 
                                    หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร พร้อมป้าย  
        ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนายเดชา อักษรดี 
ถึงท่ีดินนางสมบัติ  พันธ์มะลี ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 580 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,320 ตารางเมตร  

3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางอนงค์ลักษ์  มาส
แสง  ถึงท่ีดินนางบุญเรื้อ  อักษรดี ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 520 
เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,080 ตารางเมตร  

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางสมคิด สารีบท 
ถึงท่ีดินนายวิเชียร  มัธยมถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 790 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากที่ดินนางสวัสดิ์ จุลวงษ์ 
ถึงท่ีดินนางส าเรียง บุญมี  ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,135 เมตร 
หรือพ้ืนทีผ่ิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,540 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย   

5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 11 ตุลาคม  พ.ศ.2562 เป็นเงิน  497,000 บาท    
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1 คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเป็นผู้จัดท าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ราคา
ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  

 

7. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดท าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จ านวน  5 สายทาง    มีรายชื่อและต าแหน่งดังต่อไปนี้  
 7.๑  นายกมล  เวชศรี                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง     ประธานกรรมการ 
 7.๒  นางสาวสมปอง  แปลงสาร        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง         กรรมการ 

7.3  นางสุภาภรณ์  สุทธิประเสริฐ       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป                  กรรมการ              
 

       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
               ประกาศ  ณ  วันที่   11  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕62 
 
 

    (นายอวยพร  รุประมาณ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส าเนาคู่ฉบับ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน        จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงท่ีดินนายอัมรินทร์  เรียนศรี   ดังนี้ 
  

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงท่ีดินนายอัมรินทร์   
เรียนศรี                  

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง  สมัย
วิสามัญ      สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ.2561 ลงวันที่  14  เดือน กันยายน  พ.ศ.2561
       เป็นเงิน  276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดย
เบิกจ่ายจาก      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้ 276,000 บาท (สอง
แสนเจ็ดหมื่นหกพัน    บาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 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) ราคา

ตามท้องตลาด  และในพ้ืนที่ใกล้เคียง  276,000 บาท   
 

5. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดท าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 สายจากหอถังสูงประปาหมู่ 6 ถึงที่ดินนายอัมรินทร์  เรียนศรี  มีรายชื่อ
และต าแหน่งดังต่อไปนี้  
 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 

 


