
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา

เรื่อง  การเปดเผยขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางราคากลางและการคํานวณราคากลาง

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลขามเฒา ไดประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 (จาก
บานนายสมนึก-ถึงฝายน้ําลน) ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการ
เปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางราคากลางและการคํานวณราคากลาง ของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  จึงประกาศการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. ชื่อโครงการ กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 (จากบานนายสมนึก-ถึงฝายน้ําลน) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 196.00 ตารางเมตร  พรอมไหลทางหิน
คลุก 2 ขาง ๆ ละ 0.00-0.25 เมตร วางทอระบายน้ํา คสล. Ø  0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน พรอมติดตั้งปาย
โครงการ ๑ ปาย (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.ขามเฒากําหนด)

/หนวยงานเจาของโครงการ  องคการบริหารสวนตําบลขามเฒา

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 11๓,๐00.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 196.00 ตารางเมตร  พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขาง ๆ ละ 0.00-0.25 
เมตร วางทอระบายน้ํา คสล. Ø  0.40 เมตร จํานวน 5 ทอน พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย

4.ราคากลางคํานวณ ณ วันที่     5  กันยายน  2557  เปนเงิน  113,000.00  บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง 1.สรุปผลการประมาณราคากอสราง 

๕.1 ประมาณราคางานกอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม

5.2 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและทอเหลี่ยม  

5.3 บัญชีแสดงปริมาณงานและรายการวัสดุงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม (B.O.Q.)

5.4 ราคาวัสดุกอสราง จากพาณิชยจังหวัด

6.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 1.นายประจวบ  จันทรทองหลาง ประธานกรรมการ  2.นางสาวนฤมล  



ศิลา กรรมการ 3.นายสุรศักดิ์  สาแกว กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.2557

(นายพุม  สวัสดิ์กอนสกุล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา

เรื่อง  การเปดเผยขอมูลรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางราคากลางและการคํานวณราคากลาง

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลขามเฒา ไดประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 (จาก
บานนายสวาง-ถึงบานนางสุทิศ) ตําบลขามเฒา อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการ
เปดเผยรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางราคากลางและการคํานวณราคากลาง ของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  จึงประกาศการเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลาง ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. ชื่อโครงการ กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 (จากบานนายสวาง-ถึงบานนางสุทิศ) ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 
ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 30.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ ๑ ปาย (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.ขามเฒากําหนด)

/หนวยงานเจาของโครงการ  องคการบริหารสวนตําบลขามเฒา

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 14,7๐0.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป กอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 30.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ ๑ ปาย

4.ราคากลางคํานวณ ณ วันที่     5  กันยายน  2557  เปนเงิน  14,700.00  บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง 1.สรุปผลการประมาณราคากอสราง 

๕.1 ประมาณราคางานกอสรางทาง สะพานและทอเหลี่ยม

5.2 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและทอเหลี่ยม  

5.3 บัญชีแสดงปริมาณงานและรายการวัสดุงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม (B.O.Q.)

5.4 ราคาวัสดุกอสราง จากพาณิชยจังหวัด

6.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 1.นายประจวบ  จันทรทองหลาง ประธานกรรมการ  2.นางสาวนฤมล  
ศิลา กรรมการ 3.นายสุรศักดิ์  สาแกว กรรมการ



จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ วันที่  22 ธันวาคม  พ.ศ.2557

(นายพุม  สวัสดิ์กอนสกุล)
นายกองคการบริหารสวนตําบลขามเฒา



 


 




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสมนึก-ถึงฝายน้ำล้น) ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

		1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสมนึก-ถึงฝายน้ำล้น) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0.00-0.25 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.ขามเฒ่ากำหนด)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11๓,๐00.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ 0.00-0.25 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่     5  กันยายน  2557  เป็นเงิน  113,000.00  บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง 1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง 

๕.1 ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

5.2 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  


5.3 บัญชีแสดงปริมาณงานและรายการวัสดุงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (B.O.Q.)

5.4 ราคาวัสดุก่อสร้าง จากพาณิชย์จังหวัด

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายประจวบ  จันทร์ทองหลาง ประธานกรรมการ  2.นางสาวนฤมล  ศิลา กรรมการ 3.นายสุรศักดิ์  สาแก้ว กรรมการ






จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ  ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ.2557

(นายพุ่ม  สวัสดิ์ก้อนสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสว่าง-ถึงบ้านนางสุทิศ) ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

		1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสว่าง-ถึงบ้านนางสุทิศ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.ขามเฒ่ากำหนด)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,7๐0.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย 

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่     5  กันยายน  2557  เป็นเงิน  14,700.00  บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง 1.สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง 

๕.1 ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

5.2 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม  


5.3 บัญชีแสดงปริมาณงานและรายการวัสดุงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (B.O.Q.)

5.4 ราคาวัสดุก่อสร้าง จากพาณิชย์จังหวัด

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.นายประจวบ  จันทร์ทองหลาง ประธานกรรมการ  2.นางสาวนฤมล  ศิลา กรรมการ 3.นายสุรศักดิ์  สาแก้ว กรรมการ






จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ  ณ วันที่  22 ธันวาคม  พ.ศ.2557

(นายพุ่ม  สวัสดิ์ก้อนสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

