
 
 

 
 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
เรื่อง   การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2  บ้านวังวน 
(สายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบล าตะคอง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านหัวนา (วัดสันติกาวาส) )  

---------------------------------------- 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช จะด าเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 2  บ้านวังวน  (สายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบล าตะคอง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ถึงสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (วัดสันติกาวาส) )  ต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา นั้น 
 

 คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช   ที่  109 / 2560   
ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2560  ได้พิจารณาก าหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง  ในวงเงิน 
735,000 บาท ( เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน )   ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคู่มือแนวทาง 
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการค านวณราคากลางของศูนย์ก ากับ
ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ส านักงาน  ป.ป.ช.   
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่  15  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

                                                                 
( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช        
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