
 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
เรื่อง แจ�งราคากลางโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบบาดาลทรงเชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู�ท่ี 1

ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
------------------------- 

ตามท่ี กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แจ�งให�องค�การกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินการเป�ดเผย
รายละเอียดค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง โดยจะต�องปฏิบัติตามแนว
ทางการเป�ดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง ตามคู�มือแนวทางทางของสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ใช�เป1นแนวทางปฏิบัติ นั้น 

ท้ังนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล  จะดําเนินการตามโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบ
บาดาลทรงเชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม.  หมู� ท่ี  1 ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล อําเภอชะอวด             
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดแนบท�ายปริมาณงานและแบบแปลนท่ี อบต.กําหนด 

จึงขอแจ�งรายละเอียดการเป�ดเผยราคากลางดังนี้ 
 

1.ชื่อโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบบาดาลทรงเชมเปญ ขนาด  30 ลบ.ม. หมู� ท่ี  4   
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช      
2.วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 2,123,000.- บาท 
 3.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  11 มกราคม 2559 
ตามราคาท่ีได�ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เป1นเงิน  2,118,000.- บาท 
 4.แหล�งท่ีมาขอราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 
ตามราคาท่ีได�สืบราคาจากสํานักงานพาณิชย�จังหวัด 
 5. รายชื่อเจ�าหน�าท่ีผู�กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 

5.1นายสมชาย โอฬารศาสตร�   ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองช�าง      ประธานกรรมการ 

                     5.2นางสาวพชรมน  โรจน�สุวรรณ�   ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด     กรรมการ 

                     5.3พ.จ.อ.ญาณกร  เกิดใหม�   ตําแหน�ง จพง.ปDองกันและบรรเทาฯ    กรรมการ 

                     5.4นายประเวศน�  สุวรรณชัย    ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1      กรรมการ 

                     5.5นางสาวปFทมา  จันทรบุญแก�ว   ตําแหน�ง จพง.ธุรการ      กรรมการ 

 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวไป 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 
           องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
เรื่อง แจ�งราคากลางโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบบาดาลทรงเชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู�ท่ี 5 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
------------------------- 

ตามท่ี กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แจ�งให�องค�การกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินการเป�ดเผย
รายละเอียดค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง โดยจะต�องปฏิบัติตามแนว
ทางการเป�ดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง ตามคู�มือแนวทางทางของสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ใช�เป1นแนวทางปฏิบัติ นั้น 

ท้ังนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล  จะดําเนินการตามโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบ
บาดาลทรงเชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู� ท่ี  5 ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล อําเภอชะอวด             
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดแนบท�ายปริมาณงานและแบบแปลนท่ี อบต.กําหนด 

จึงขอแจ�งรายละเอียดการเป�ดเผยราคากลางดังนี้ 
 

1. ชื่อโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบบาดาลทรงเชมเปญ ขนาด  30 ลบ.ม. หมู� ท่ี  5   
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช      
2. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 2,110,000.- บาท 
3. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  11 มกราคม 2559 
ตามราคาท่ีได�ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เป1นเงิน 2,110,000.- บาท  
4. แหล�งท่ีมาขอราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 
ตามราคาท่ีได�สืบราคาจากสํานักงานพาณิชย�จังหวัด 
5. รายชื่อเจ�าหน�าท่ีผู�กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 

5.1นายสมชาย โอฬารศาสตร�   ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองช�าง      ประธานกรรมการ 

                     5.2นางสาวพชรมน  โรจน�สุวรรณ�   ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด     กรรมการ 

                     5.3พ.จ.อ.ญาณกร  เกิดใหม�   ตําแหน�ง จพง.ปDองกันและบรรเทาฯ    กรรมการ 

                     5.4นายประเวศน�  สุวรรณชัย    ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1      กรรมการ 

                     5.5นางสาวปFทมา  จันทรบุญแก�ว   ตําแหน�ง จพง.ธุรการ      กรรมการ 

 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวไป 
ประกาศ ณ วันท่ี 11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 
          องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
 
       



 
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
เรื่อง แจ�งราคากลางโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบบาดาลทรงเชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู�ท่ี 4

ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
------------------------- 

ตามท่ี กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แจ�งให�องค�การกรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินการเป�ดเผย
รายละเอียดค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง ราคากลางและการคํานวณราคากลาง โดยจะต�องปฏิบัติตามแนว
ทางการเป�ดเผยรายละเอียดค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ�าง ตามคู�มือแนวทางทางของสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินได�ใช�เป1นแนวทางปฏิบัติ นั้น 

ท้ังนี้ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล  จะดําเนินการตามโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบ
บาดาลทรงเชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม. หมู� ท่ี  4 ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล อําเภอชะอวด             
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตามรายละเอียดแนบท�ายปริมาณงานและแบบแปลนท่ี อบต.กําหนด 

จึงขอแจ�งรายละเอียดการเป�ดเผยราคากลางดังนี้ 
 

1. ชื่อโครงการก�อสร�างระบบประปาหมู�บ�านแบบบาดาลทรงเชมเปญ ขนาด  30 ลบ.ม. หมู� ท่ี  4   
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช      
2. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 2,117,000.- บาท 
 3.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  11 มกราคม 2559 
ตามราคาท่ีได�ประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เป1นเงิน 2,117,000.- บาท    
4. แหล�งท่ีมาขอราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 
ตามราคาท่ีได�สืบราคาจากสํานักงานพาณิชย�จังหวัด 
5. รายชื่อเจ�าหน�าท่ีผู�กําหนดราคากลาง (ราคาอ�างอิง) 

5.1นายสมชาย โอฬารศาสตร�   ตําแหน�ง ผู�อํานวยการกองช�าง      ประธานกรรมการ 

                     5.2นางสาวพชรมน  โรจน�สุวรรณ�   ตําแหน�ง หัวหน�าสํานักปลัด     กรรมการ 

                     5.3พ.จ.อ.ญาณกร  เกิดใหม�   ตําแหน�ง จพง.ปDองกันและบรรเทาฯ    กรรมการ 

                     5.4นายประเวศน�  สุวรรณชัย    ตําแหน�ง ครู ค.ศ.1      กรรมการ 

                     5.5นางสาวปFทมา  จันทรบุญแก�ว   ตําแหน�ง จพง.ธุรการ      กรรมการ 

 
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวไป 
ประกาศ ณ วันท่ี 11  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 
           องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านตูล 
 
       
 



 


