
 
ประกาศเทศบาลต าบลบะหว้า 
เร่ือง  การเปิดเผยราคากลาง 

ตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

   

อาศัยความตาม มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้ก าหนดมาตรการการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดท าข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การค านวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บุคคล
หรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อสรรพากร โดยตาม
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือให้หน่วยงาน  ของรัฐปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้ก าหนดความหมายของ
ค าว่า “หน่วยงานของรัฐ” ไว้  ซึ่งก าหนดให้มีการจัดท าเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลางและการค านวณราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ นั้น 

 

เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร ได้ ด าเนินการค านวณ      
ราคากลางโครงการขุดลอกล าห้วยวังกอขาม บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย 
จังหวัดสกลนคร ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 
และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว ปรากฎตามเอกสาร
ที่แนบท้ายนี ้

 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
 
 
 

แทนมูล   มุงคุณ 
 

(นายแทนมูล    มุงคุณ) 
 นายกเทศมนตรีต าบลบะหว้า 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ  ขุดลอกล าห้วยวังกอขาม บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย  
                     จังหวัดสกลนคร 

   1.1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 268,900.00 บาท (-สองแสนหกหมืน่แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 
3. ลักษณะงาน 

    โดยสังเขป  ท าการขุดลอกห้วยวังกอขาม บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศ
อ านวย จังหวัดสกลนคร ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ขนาดก้นกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง       
328.00 เมตร วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 72 ท่อน หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 6,250.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน
ด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาล
ต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 02/2563  

 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  23 กันยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน  268,900.00 บาท  
                                                     (-สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

     5.1. แบบ ปร.5  จ านวน  1  แผ่น  
   5.2. แบบ ปร.4  จ านวน  1  แผ่น 
   5.4. แบบรายละเอียดโครงการ  จ านวน  5  แผ่น 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

    6.1. นายวัฒนา    ศรีสุทัศน์    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง                                 ประธานกรรมการ 

    6.2. นายพงศธร   มุงธิสาร     ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน                                      กรรมการ 

    6.3. นายพงค์สรร ค ากองแพง ต าแหน่ง  นายช่างเขียนแบบช านาญงาน                                กรรมการ 

 
 



รายละเอียดโครงการ 
โครงการขุดลอกห้วยวังกอขาม บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 

ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณตั้งไว้ 268,900.00 บาท 
************************** 

ท าการขุดลอกห้วยวังกอขาม บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย   

จังหวัดสกลนคร ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ขนาดก้นกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 328.00 เมตร 

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 72 ท่อน หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

6,250.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน

ด าเนินงาน จ านวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ

เทศบาลต าบลบะหว้าก าหนด แบบเลขที่ 02/2563 ก าหนดแล้ว 60 วัน  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






