
  
   

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า 
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนเมือง หมู่ที ่8 

ต าบลโนนข่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
****************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะด าเนินการจ้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนเมือง หมู่ที ่8 ต าบลโนนข่า   อ าเภอพล  จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

           ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางตามมาตรา 103/7 แห่งพระราช 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า จึงประกาศรายละเอียดราคากลางดังนี้ 
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า  อ าเภอพล  

                จังหวัดขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า 
 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 205,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 
 4.ลักษณะงานโดยสังเขป  ถนนสายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8 ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
                                  (เส้นทางจากบ้านนายแหลมทอง-บ้านนายลิขิต) 
สภาพด าเนินการ 
 ช่วงที่ 1 
- ท าการปรับเกรดสภาพถนนเดิมพร้อมบดเรียบ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร  
- ท าการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง มอก.ชั้นที่ 3 ขนาด O 0.40*1.00 จ านวน 5 ท่อน พร้อมคอนกรีต

รองพ้ืนและปูนทรายยาแนว 
- ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อมจุดเชื่อมทาง 1.00 ตาราง

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 346.00 ตาราง
เมตร 
- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 2 ป้าย (ป้ายก่อนด าเนินการและป้ายด าเนินงานแล้วเสร็จ)- 
- รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า ก าหนด (แบบเลขที่ อบต.นข.019/2564) 
งบประมาณ   205,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 
5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  16  มิถุนายน  พ.ศ.  2564   จ านวน  205,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง   

1.  ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง แบบ ปร.5 
2.  ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง แบบ ปร.4 
3.  รูปแบบตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนโนนข่า ก าหนด 

7. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ประกอบด้วย 
1. นายภูริวัต  ชุมพล                         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง                      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทศพร  พลโยธา                  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ             กรรมการ 
3. นางสาวอิสรีย์  โชคชัยทัศน์              ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ                กรรมการ 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2564 
      
                                           (ลงชื่อ)       

( นายธนโชค  พงษ์ชนะ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า 



 
 

แบบ บก. 01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

1. 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8  ต าบลโนนข่า 
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  205,000.-บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 
4.ลักษณะงาน โดยสังเขป 
ลักษณะงานโดยสังเขป  ถนนสายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 8  ต าบลโนนข่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
                              (เส้นทางจากบ้านนายแหลมทอง-บ้านนายลิขิต) 
สภาพด าเนินการ  

ช่วงที่ 1 
- ท าการปรับเกรดสภาพถนนเดิมพร้อมบดเรียบ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร  
- การวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 3 ขนาด O 0.40*1.00 จ านวน 5 ท่อน 

พร้อมคอนกรีตรองพ้ืนและปูนทรายยาแนว 
- ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อมจุดเชื่อมทาง 

1.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร มีพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 346.00 ตารางเมตร 
- ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 2 ป้าย (ป้ายก่อนด าเนินการและป้ายด าเนินงานแล้วเสร็จ)- 
- รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลโนนข่า ก าหนด (แบบเลขที่ อบต.นข.019/2564) 

5. วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   15   มิถุนายน  พ.ศ. 2564  จ านวนเงิน 205,000.-บาท 
    (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 
6.บัญชีประมาณการราคากลาง 

1.  ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง แบบ ปร.5 
2.  ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง แบบ ปร.4 
3.  รูปแบบตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนโนนข่า ก าหนด 

7.รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
1. นายภูริวัต  ชุมพล                ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง                  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทศพร  พลโยธา         ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการ 
3. นางสาวอิสรีย์  โชคชัยทัศน์     ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ           กรรมการ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


