
          

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
เร่ือง  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

     ********************************************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย ได้ด าเนินการจัดท าการเปิดเผยราคา

กลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  จ านวน  6  โครงการ  ดังต่อไปนี้ 

  ประเภททาง  จ านวน  6  โครงการ    
 

  โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางและก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปดิรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3  หมู่ที ่1 บ้านแม่ค าเกษตร โดยมีปริมาณงาน  
1.เสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กว้าง  0.90 เมตร ยาว  35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  รวมความยาวทั้งหมดยาวไม่ 
  น้อยกว่า  31.50  ตารางเมตร 
2.เสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กว้าง 0.45 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาวท้ังหมดยาวไม่น้อย 
  กว่า 15.75 ตารางเมตร 
3.ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 35.00 ฝา หรอืรวมความยาวฝาราง 
   ทั้งหมดไม่น้อยกว่า  35.00  เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด 
งบประมาณ  130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
           โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 เช่ือมซอย 9  หมู่ที่ 5  บ้านหนองบัวสด  
โดยมีปริมาณงาน     ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   ระยะทางรวม  140.00  เมตร   พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ  
จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ   276,000.- บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
           โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1  หมูท่ี่ 6  บ้านปางหมอปวง โดยมีปริมาณงาน  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ระยะทางรวม  95.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่องค์การบริหารสว่นต าบลป่าสัก ก าหนด  งบประมาณ 187,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
           โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5  หมูท่ี่ 7  บ้านดอยจ าปี  โดยมีปรมิาณงาน  ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร  หนา 0.15  เมตร ระยะทางรวม 170.00 เมตร พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอยีดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 294,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
           โครงการที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6  หมูท่ี่ 7  บ้านดอยจ าปี  โดยมีปรมิาณงาน  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ระยะทางรวม 38.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  โครงการที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าส านักสงฆ์พระธาตุศรเีวียงค า หมู่ที่ 10 บ้านดอยค า  
โดยมีปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ระยะทางรวม 140.00 เมตร พร้อมตดิตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอยีดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 276,000 บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)          
 

                            เพื่อให้เปน็... 
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  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 63    จึง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง    เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแนบท้าย 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ ณ วันท่ี  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562 

 

      
       

                                      (นายศุภสัณห์  วิริยะ) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางและก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน ้า

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ค้าเกษตร  
  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  130,000.- (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไหล่ทางและก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3  หมู่ที่ 1 บ้านแม่ค้าเกษตร โดยมีปริมาณงาน  
1.เสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  0.90 เมตร ยาว  35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  รวมความ
ยาวทั งหมดยาวไม่น้อยกว่า  31.50  ตารางเมตร 
2.เสริมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.45 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมความยาว
ทั งหมดยาวไม่น้อยกว่า 15.75 ตารางเมตร 
3.ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.00 เมตร จ้านวนไม่น้อยกว่า 35.00 ฝา หรือรวม
ความยาวฝารางทั งหมดไม่น้อยกว่า  35.00  เมตร 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ้านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
ก้าหนด งบประมาณ  130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่ 14 สิงหาคม  2562 เป็นเงิน 130,000.-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                 9          แผ่น        
       ๖.๒  ........................................................................................................................................................ 85, 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค้า      ต้าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                  ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการการช่าง                    กรรมการ 
       ๗.๓  นางสุพิชชา  พุทธา              ต้าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี               กรรมการ 
        
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8  เชื่อมซอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  276,000.- (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 เชื่อมซอย 9  หมู่ที่ 5  บ้านหนองบัวสด โดยมีปริมาณงาน      
      ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   ระยะทางรวม  140.00  เมตร   พร้อมติดตั งป้ายโครงการ   
      จ้านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด งบประมาณ            
      276,000.- บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  14  สิงหาคม   2562  เป็นเงิน   276,000.-  บาท   (สองแสนเจ็ดหมื่น-   
       หกพันบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                 11          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค้า      ต้าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                  ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการการช่าง                    กรรมการ 
       ๗.๓  นางสุพิชชา  พุทธา              ต้าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี               กรรมการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1  หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปวง  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  187,000.- (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1  หมู่ที่ 6  บ้านปางหมอปวง โดยมีปริมาณงาน  ขนาด    
       กว้าง  4.00  เมตร   หนา  0.15  เมตร   ระยะทางรวม  95.00 เมตร   พร้อมติดตั งป้ายโครงการ     
       จ้านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด  งบประมาณ  
       187,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  14  สิงหาคม   2562  เป็นเงิน   187,000.-  บาท   (หนึ่งแสนแปดหมื่น-   
       เจ็ดพันบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                 11          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค้า      ต้าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                  ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการการช่าง                    กรรมการ 
       ๗.๓  นางสุพิชชา  พุทธา              ต้าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี               กรรมการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5  หมู่ที่ 7 บ้านดอยจ้าปี  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  294,000.- (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5  หมู่ที่ 7  บ้านดอยจ้าปี  โดยมีปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  
       3.50 เมตร  หนา 0.15  เมตร ระยะทางรวม 170.00 เมตร พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ้านวน  1  ป้าย      
       รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด งบประมาณ 295,000 บาท  
       (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
  ๕.  ราคากลางค านวณ   ณ  วันที่   14  สิงหาคม   2562  เป็นเงิน 294,000.- บาท  (สองแสนเก้าหมื่น-   
      สี่พันบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                 11          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค้า      ต้าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                  ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการการช่าง                    กรรมการ 
       ๗.๓  นางสุพิชชา  พุทธา              ต้าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี               กรรมการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6  หมู่ที่ 7 บ้านดอยจ้าปี  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  74,000.- (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6  หมู่ที่ 7  บ้านดอยจ้าปี  โดยมีปริมาณงาน  ขนาดกว้าง   
       4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ระยะทางรวม 38.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การ     
       บริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด งบประมาณ 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่ 14  สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 74,000.- บาท(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                 11          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 

         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค้า      ต้าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                  ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการการช่าง                    กรรมการ 
       ๗.๓  นางสุพิชชา  พุทธา              ต้าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี               กรรมการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าส้านักสงฆ์พระธาตุศรีเวียงค้า  หมู่ที่ 10 บ้านดอยค้า  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  276,000.- (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าส้านักสงฆ์พระธาตุศรีเวียงค้า หมู่ที่ 10 บ้านดอยค้า   
  โดยมีปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ระยะทางรวม 140.00 เมตร พร้อมติดตั ง   
  ป้ายโครงการ  จ้านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด     
  งบประมาณ 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่ 14  สิงหาคม  2562  เป็นเงิน    276,000.-   บาท   (สองแสนเจ็ดหมื่น-   
  หกพันบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                 11          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค้า      ต้าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                  ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการการช่าง                    กรรมการ 
       ๗.๓  นางสุพิชชา  พุทธา              ต้าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี               กรรมการ 
        
 
 


