ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานลาน
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการจางเหมาปรับปรุงซอมแซมกรณีฉุกเฉินที่มสี าธารณภัยเกิดขึน้
ภายในเขต อบต.บานลาน
*******************************************
ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานลาน อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีความประสงคจะดําเนินการ
จ า งโครงการจ า งเหมาปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมกรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น ภายในเขต อบต.บ า นลาน
จํานวน 6 โครงการ ดังนี้
1.1 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรังสาย บานผักหวาน หมูที่ 2 เชื่อมดอนนาแพง หมูที่ 3 โดยทํา
การลงทอ คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร จํานวน 6 ทอนพรอมยาแนว ลงดินถม/ดินลูกรังถม
พรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 10 เมตร ยาวรวม 10 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
คิดปริมาณดินถมไมนอยกวา 285 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
1.2 โครงการซอมแซมถนนดินบานดอนนาแพง หมูที่ 3 และคอสะพาน โดยทําการลงดินถมพรอม
เกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 20 เมตร หรือคิดเปนประมาณดินถมไมนอยกวา 570 ลบ.ม.
และลงคอนกรีตคอสะพานกวาง 3 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 3 เมตร รายาละเอียดแบบ อบต.กําหนด
1.3 โครงการซอมแซมคอสะพาน บานสรางแปน หมูที่ 1 เชื่อมบานผักหวาน หมูที่ 2 โดยทําการลง
ดินลูกรังถมพรอมเกลี่ย เรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 10 เมตร หนา 5.00 เมตร หรือคิดเป น
ปริมาณลูกรังไมนอยกวา 250 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บานลานกําหนด
1.4 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง ลงทอ คสล.บานดอนเงิน หมูที่ 8 (เฉพาะจุดที่ชํารุด) โดยทําการ
ลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 15 เมตร หนา 5.00 เมตร หรือคิดเปน
ประมาณดินถมไมนอยกวา 937.50 ลบ.ม. และเทคอนกรีตดาดหนาทอ คสล. ø 0.80 เมตร กวาง 2 เมตร
ยาว 3 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.บานลานกําหนด
1.5 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง บานขามปอม หมูที่ 9 (เฉพาะจุดที่ชํารุด) โดยทําการลงดินถม
พรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตา ยาวรวม 25 เมตร หนา 5.00 เมตร หรือคิดเปนปริมาณดินถม
ไมนอยกวา 1,562.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.บานลานกําหนด
1.6 โครงการซอมแซมถนนดินลูกรัง/ซอมแซมถนน คสล.บานลาน หมูที่ 6 (เฉพาะจุดที่ชํารุด) โดย
ทําการลงดินถมพรอมเกลี่ยเรียบ ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาวรวม 10 เมตร หนา 4.00 เมตร หรือคิด
เปนปริมาณดินถมไมนอยกวา 440 ลบ.ม. และเทคอนกรีตกวาง 3 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.บานลานกําหนด
เพื่อเปนการเปดเผยขอมูลรายละเอียดราคากลางใหเปนไปตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7
/ 2 วรรคหนึ่ง...

-2วรรคหนึ่ง และมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง องคการบริหารสวนตําบลบานลาน จึงไดเปดเผยขอมูลรายละเอียด
ราคากลาง (ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานลาน

ตาราง ปปช.01

ประกาศกําหนดราคากลางองคการบริหารสวนตําบลบานลาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ดรบั และรายละเอียดคาใชจา ยในการจางกอสราง
ชื่อโครงการ จางเหมาปรับปรุงซอมแซมกรณีฉกุ เฉินทีม่ สี าธารณภัยเกิดขึน้ ภายในเขต อบต.บานลาน
/หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลบานลาน
๑. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 462,400-บาท
๒. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการซอมแซมถนนลงดินลูกรังถมพรอมเกลีย่ เรียบภายในเขต
อบต.
บานลาน
๓. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60
๔. เปนเงิน
462,400.-บาท (-สีแ่ สนหกหมื่นสองพันสีร่ อ ยบาทถวน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปประมาณราคา
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
นายวิเชียร สมกูล
ตําแหนง รองปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
นางไพรัตน วงศอนิ ทรจนั ทร ตําแหนง ผูอ ํานวยการกองคลัง
กรรมการ
นายธนภัทร เผาบานฝาง
ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน
กรรมการ
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

