
 

 
 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช 
เรื่อง   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง   
หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8  บ้านกุดหิน  ตำบลโคราช  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช   อำเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 
---------------------------------------- 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช  จะดำเนินการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้าน
หัวบึง  หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8  บ้านกุดหิน  ตำบลโคราช  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคราช   อำเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา  วงเงินงบประมาณ 1,266,000 บาท ( หนึ่งล้าน
สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน )  นั้น 
 

 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช   ที่ 151 / 2563  
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง  ในวงเงิน  
1,192,000 บาท ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน ) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)  ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
โครงการดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน 2561   
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่  26  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

                
( นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช        
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