
 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปาสัก 

เร่ือง  การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอสราง 

     ********************************************************** 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไดดําเนินการจัดทํา

การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอสราง  จํานวน  10  โครงการ  ดังตอไปนี้ 

  ประเภทงานทาง  จํานวน  5  โครงการ    

  โครงการท่ี 1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานแมคําเกษตร หมูท่ี 1 สายทาง

ริมคํา เสริมไหลทางถนน คสล.กวาง 1.00 เมตร ยาว 360.00 ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

360.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน)  

รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนปาสัก กําหนด 

  โครงการท่ี 2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานหนองบัวสด  หมูท่ี  5 สาย 

ทางซอย 6 ถนน คสล.กวาง 3.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 252.00 ตารางเมตร  

พรอมติดตั้งปายโครงการ   จํานวน 1 ปาย  งบประมาณ  130,000.- บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนบาทถวน) รายละเอียด

ตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนปาสัก กําหนด 

    โครงการท่ี 3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานสันมะเค็ด  หมูท่ี  9 สาย 

ทางรอบหนองบัวหลวง ถนน คสล.กวาง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  

380.00 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน) 

รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนปาสัก กําหนด 

  โครงการท่ี 4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานแมคําใต  หมูท่ี  11 สาย 

ทางซอยเขาฝาย   ถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร  ยาว 95.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  

380.00 ตารางเมตร พรอมติดต้ังปายโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน) 

รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนปาสัก กําหนด 

  โครงการท่ี 5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน บานปาสักนอย หมูท่ี 12 สายทาง 

บานนายศรียนต  บุญมาทอง เชื่อม หมูท่ี 4 ถนน คสล.กวาง 3.50 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  385.00 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  1 ปาย  งบประมาณ  200,000.- บาท  

(สองแสนบาทถวน) รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนปาสัก กําหนด 

 

 

           โครงการท่ี 5... 

 

     



      -2- 

  ประเภทงานพนังกั้นน้ํา  จํานวน 3 โครงการ 

  โครงการท่ี 6 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.(ราง U) ภายในหมูบาน บานดอยศรีแกว หมูท่ี 8 สาย

ทางซอยทางข้ึนวัดดอยศรีแกว รางระบายน้ํา คสล.(ราง U) กวางปากราง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความ

ยาวรวมไมนอยกวา 145.00  เมตร  พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปายงบประมาณ 200,000.-บาท (สอง

แสนบาทถวน) รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนปาสัก กําหนด 

  โครงการท่ี 7 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. (ราง U) ภายในหมูบาน บานดอยคํา หมูท่ี 10 สาย

ทางซอยกลางบาน รางระบายน้ํา คสล.(ราง U) กวางปากราง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวรวมไม

นอยกวา 145.00 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาท

ถวน) รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนปาสัก กําหนด 

  โครงการท่ี 8 กอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานปาสักนอย หมูท่ี 13 สายทางทาง

หลวงชนบทหมายเลข  4010 วางทอระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 83.00 ทอน และบอ

พักน้ํา ขนาด 1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 7 จุด รวมความยาวไมนอยกวา 90.00 เมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย  งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถวน) รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการ

บริหารสวนปาสักกําหนด 

  ประเภทอาคาร  จํานวน 2 โครงการ 

  โครงการท่ี 9 กอสรางอาคารเอนกประสงคภายในหมูบานบานปาสักนอยหมูท่ี 3 กอสราง

อาคาร คสล. 1 ชั้น กวาง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จํานวน 1 หลัง (ทําเฉพาะงานโครงสราง ฐานรากเสา

ตอหมอ  เสารับโครงหลังคา และงานโครงสรางหลังคาเหล็กพรอมติดตั้งวัสดุมุง)พรอมติดตั้งปายโครงการ 

จํานวน 1 ปาย งบประมาณ  300,000.- บาท  (สามแสนบาทถวน)  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการ

บริหารสวนปาสัก กําหนด 

  โครงการท่ี 10 กอสรางอาคารเอนกประสงคภายในหมูบาน บานดอยจําป หมูท่ี 7 กอสราง

อาคาร คสล.1 ชั้น กวาง 9.25 เมตร ยาว 16.25 เมตร จํานวน 1 หลัง (ทําเฉพาะงานโครงสราง ฐานรากเสาตอ

หมอ เทพ้ืนอาคาร เสารับโครงหลังคา  และงานโครงสรางหลังคาเหล็ก)  พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 

ปาย งบประมาณ  300,000.- บาท  (สามแสนบาทถวน)  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหาร

สวนปาสัก กําหนด 

  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศรายละเอียดขอมูล

ราคากลางและการคํานวณราคากลาง เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาตรวจดูได รายละเอียดตามแนบทาย 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน   

   ประกาศ ณ วันท่ี  24  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 

                                      (นายศุภสัณห  วิริยะ) 

                                                 นายกองคการบริหารสวนตําบลปาสัก 
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