
 

  

    

  
ประกาศองค
การบรหิารส�วนตําบลกุดจอก 

              เร่ือง ราคากลางโครงการขุดขยายหนองสระหนองกระโดน  บ�านดอนแร�ง  ม.9 

   ---------------------------------------------------- 

 
ตามท่ีองค�การบริหารส วนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  ได�ดําเนินการจัดทํา   ราคา

กลางเพื่อใช�ในการจัดจ�างก อสร�าง ซึ่งคณะกรรมการกําหนดราคากลางได�พิจารณาราคากลางดังกล าวเสร็จเรียบร�อยแล�ว 
รายละเอียดดังน้ี 

            1. โครงการขุดขยายหนองสระหนองกระโดน   บ�านดอนแร�ง  ม.9    
ลักษณะงานดังน้ี 

 -  ขุดขยายทิศเหนือกว�าง  3.00 เมตร  ยาว  68.00 เมตร  ทิศใต�กว�าง  6.00 เมตร  ยาว  67.50 เมตร  ทิศ
ตะวันออกกว�าง  3.50 เมตร  ยาว  69.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.00 เมตร  ลาดเอียง 1:1  ปริมาณดินขุดไม น�อยกว า  1,704  
ลูกบาศก�เมตร 

-  ทิศใต�ของสระลูกเล็กทําการขุดลอกตกแต งคันค ู กว�าง  6.00 เมตร  ยาว  68.00 เมตร  ปริมาณดินไม น�อยกว�า  
638  ลูกบาศก�เมตร  พร�อมตกแต งให�เรียบร�อย 
      -  วางท อ คสล.  จุดท่ี 1  วางท อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร  จํานวน  5  ท อน  ยาแนวรอยต อและเทลีน คสล.
หนา  0.10 เมตร  กว�าง  1.00 เมตร  พร�อมผนัง คสล.ฝCDงนํ้าออก    
      -  วางท อ คสล.  จุดท่ี  2  วางท อ คสล. ขนาด Ø  0.60 เมตร  จํานวน  8 ท อน  ยาแนวรอยต อและเทลีน คสล.
หนา  0.10 เมตร  กว�าง  1.00 เมตร  พร�อมผนัง คสล.ฝCDงนํ้าออกและดาดคอนกรีตปากทางนํ้าเข�า 
       -  วางท อ คสล. จุดท่ี  3  วางท อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร  จํานวน  10 ท อน  ยาแนวรอยต อและเทลีน คสล.
หนา  0.10 เมตร  กว�าง  0.60 เมตร  พร�อมดาดคอนกรีตปากท อ 
      -  ติดต้ังปFายประชาสัมพันธ�โครงการ  จํานวน  1 ปFาย  รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอก กําหนด  ณ บริเวณ ม.9  
ตําบลกุดจอก   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามแบบแปลนองค�การบริหารส วนตําบลกุดจอกกําหนด  
ราคากลาง  156,766.06.- บาท  (หน่ึงแสนห�าหมื่นหกพันเจ็ดร�อยหกสิบหกบาทหกสตางค�) 

 
จึงขอประกาศราคากลางดังกล าว เพื่อประชาสัมพันธ�ให�ทราบโดยท่ัวกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2565 

 
                                                                            

                                                                              
                                                  (ลงช่ือ)           

 (นายสมศักดิ์  เสาทองหลาง) 
นายกองค�การบริหารส วนตําบลกุดจอก 



                                                  

แบบ บก.01 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด%รับจัดสรรและราคากลางในงานจ%างก�อสร%าง 
 
1 .ช่ือโครงการขุดขยายหนองสระหนองกระโดน  บ�านดอนแร�ง  ม.9 
    หน วยงานเจ�าของโครงการ  องค�การบริหารส วนตําบลกุดจอก1 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร   160,000.- บาท 
3. ลักษณะงาน    -  ขุดขยายทิศเหนือกว�าง  3.00 เมตร  ยาว  68.00 เมตร  ทิศใต�กว�าง  6.00 เมตร  ยาว  67.50 เมตร  
ทิศตะวันออกกว�าง  3.50 เมตร  ยาว  69.50 เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.00 เมตร  ลาดเอียง 1:1  ปริมาณดินขุดไม น�อยกว า  1,704  
ลูกบาศก�เมตร 

-  ทิศใต�ของสระลูกเล็กทําการขุดลอกตกแต งคันค ู กว�าง  6.00 เมตร  ยาว  68.00 เมตร  ปริมาณดินไม น�อยกว�า  
638  ลูกบาศก�เมตร  พร�อมตกแต งให�เรียบร�อย 
      -  วางท อ คสล.  จุดท่ี 1  วางท อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร  จํานวน  5  ท อน  ยาแนวรอยต อและเทลีน คสล.
หนา  0.10 เมตร  กว�าง  1.00 เมตร  พร�อมผนัง คสล.ฝCDงนํ้าออก    
      -  วางท อ คสล.  จุดท่ี  2  วางท อ คสล. ขนาด Ø  0.60 เมตร  จํานวน  8 ท อน  ยาแนวรอยต อและเทลีน คสล.
หนา  0.10 เมตร  กว�าง  1.00 เมตร  พร�อมผนัง คสล.ฝCDงนํ้าออกและดาดคอนกรีตปากทางนํ้าเข�า 
       -  วางท อ คสล. จุดท่ี  3  วางท อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร  จํานวน  10 ท อน  ยาแนวรอยต อและเทลีน คสล.
หนา  0.10 เมตร  กว�าง  0.60 เมตร  พร�อมดาดคอนกรีตปากท อ 
      -  ติดต้ังปFายประชาสัมพันธ�โครงการ  จํานวน  1 ปFาย  รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอก ณ บริเวณ ม.9  ตําบล
กุดจอก   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดตามแบบแปลนองค�การบริหารส วนตําบลกุดจอกกําหนด   
4. ราคากลาง คํานวณ ณ วันท่ี  11  เมษายน   2565  เปKนเงิน   156,766.06.- บาท   
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    5.1 แบบ ปร.4 
    5.2 แบบ ปร.5 
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
    6.1  นายภิรมย�  สุขวิเศษ                               ผู�อํานวยการกองช าง                               เปKนประธานกรรมการ 
    6.2  นายสิทธิชัย  เทียมสุจริตชน                     นายช างโยธาอาวุโส                                            เปKนกรรมการ 
    6.3  นางสุมิตรา  ไพราม           เจ�าพนักงานธุรการปฏบัิติการ                                เปKนกรรมการ 

 

    

 

                                 
                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 


