
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 

--------------------------------------------- 
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง
ด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่อง ราคากลาง และการค านวณราคา
กลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
เมือง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการค านวณราคา
กลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง 
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โซนโนนเมือง 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   715,800 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป   

1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ซอยภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 45 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 135 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนดราคากลาง  60,000 บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน) 

1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ซอยภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
3 เมตร ยาว 66 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 198 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนดราคากลาง 88,800 บาท (แปดหมื่นแปด
พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

1.2 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 บ้านนายสมบูรณ์  ศรีโนนยาง ถึง
บ้านนายสีออ จิว ขนาดกว้าง ข้างละ 1 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
200 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนดราคา
กลาง 87,000 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 นายกองพล  วิเชียร  ถึงบ้านนาย
ไสว  การาม  ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 115  เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
230 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนดราคา
กลาง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้างค า หมู่ที่ 6 สายบ้านนายกองสิน ผาแดง ไป 
บ้านนายบุญยงค์ มโนวงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
200 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนดราคา
กลาง   90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้างค า หมู่ที่ 6  สายบ้านนายสุมนต์  ภักดี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 200 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนดราคากลาง 90,000 บาท (เก้าหมื่น
บาทถ้วน) 

 



1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้างค า หมู่ที่ 6  สายบ้านแม่เสน  เชื้อพรมมา 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 52 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 156  ตารางเมตร ไหล่ทาง
ดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนดราคากลาง 70,000 บาท (เจ็ด
หมื่นบาทถ้วน) 

1.7 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้างค า หมู่ที่ 6  ถนนด้านหน้า อบต. กว้าง ข้างละ 
1 เมตร ยาว 92เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 184  ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนดราคากลาง 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท
ถ้วน) 

1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 12 ซอยหน้าบ้านนายแสวง  ผิว
เวียง ถึง บ้านนางเพ่ิม ผิวเวียง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร พื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก 111 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) ก าหนด
ราคากลาง 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

      4.  ราคากลาง ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 
3. บัญชีประมาณราคาการราคากลาง 

3.1 แบบ ปร.5 จ านวน 9 ชุด        
3.2 แบบ ปร.4 จ านวน 9 ชุด 

4. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง   
    1. นายนพรัตน์  ลังกาพินธ์    
    2. นายยุทธวี  ค าทะริ                   
    3. นายประสิทธิ์  ศรีโนนยาง                 
    4. นางวันนา   ศรีโนนยาง    
    5 นายประมวล  ค าจันทร์    
    6. นายบุญเหลิง  บุรีนอก    
 

ประกาศ  ณ  วันที่   14  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557 

 

 

 
                                                                    ( นายทรัพย์ทวี   ศรีมุงคุณ) 
                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง 

 
 
 
 

 


