
 

      

 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 

เร่ือง  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
     ********************************************************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการจัดท าการ

เปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงาน ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุมประจ าต าบลป่าสัก  

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  ขนาดกว้าง  25.00  เมตร  ลึก  24.50  เมตร  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  

612.50  เมตร   

ช่วงที่  1  งานถมดินปรับพ้ืนที่บดอัดแน่น งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารแล้วเสร็จได้แก่  งาน

เสาเข็มเจาะและงานโครงสร้างฐานราก  เสาตอม่อ  งานคานคอดิน  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่  1  งานโครงสร้าง

พ้ืนชั้นที่  1  แล้วเสร็จทั้งหมด  งานตั้งเสาเหล็ก  WF  และงานโครงสร้าง  เสา  คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่  2   

แล้วเสร็จทั้งหมด  งานคานรับโครงหลังคา  และพ้ืนดาดฟ้าแล้ว เสร็จ  งานโครงสร้างบันไดและชานพักแล้วเสร็จ

ทั้งหมด งานก่อผนังซีเมนต์บล็อกตัน  งานวางท่อระบายน้ าดี +น้ าเสียในอาคาร  แล้วเสร็จทั้งหมด  งานเดินท่อน้ าดี

และน้ าเสีย  ท่อระบายน้ า  งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศและบ่อซึมแล้วเสร็จ  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  

จ านวน 1 ป้าย  โดยแบ่งงวดงาน  3  งวดงาน  ดังนี้ 

       งวดงานที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบรายการดังต่อไปนี้ แล้วเสร็จ 

- งานปรับพื้นก าจัดวัชพืชภายในบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- งานส ารวจความสามารถในการรับน้ าหนักของดิน  และส่งผลรายงานผลการทดสอบให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าสัก  เพ่ืออนุมัติใช้รูปแบบ ฐานราก ตามค าแนะน า ของวุฒิวิศวกร  ผู้รับรอง
ผลการทดสอบ 

- งานดินถมปรับพ้ืนที่ บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร พร้อมทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม 
(Field Density)  และรายงานผลการทดสอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก เพ่ือทราบและ
อนุมัติเห็นชอบตามรายงานผลการทดสอบ 

- ท างานงานโครงสร้างฐานรากแล้วเสร็จ  (เลือกใช้ฐานรากตามผลการทดสอบความสามารถในการรับ
น้ าหนังของดิน และตามค าแนะน าของวุฒิวิศวกร ผู้รับรองผลการทดสอบ) 
 
 

ท างานโครงสร้าง... 
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- ท างานโครงสร้างเสาตอม่อแล้วเสร็จทั้งหมด 
- ท างานโครงสร้างคานคอดิน  ชั้นที่  1  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ท างานพ้ืน GS2 ภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด 
- ท างานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่  1  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นที่  2  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ส่งผลการทดสอบคุณภาพของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และผลการทดสอบความสามารถในการ

รับแรงอัดของคอนกรีตให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักทราบผลการทดสอบ 
- ส่งแผ่นพับตัวอย่างและคุณสมบัติวัสดุ ได้แก่  ท่อ PVC และถังบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศ 

ขนาด 4,000  ลิตร  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักพิจารณาอนุมัติก่อนติดตั้ง 
- เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจ านวนร้อยละ  30 % ของเงินค่าจ้าง 

ระยะเวลา  45  วัน 
 งวดงานที่  2  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ 

- งานวางแผ่นพื้นส าเร็จ และงานเทคอนกรีตพ้ืนชั้นที่  2  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานก่อสร้างเสาชั้น  2  แล้วเสร็จ 
- งานคานรับโครงหลังคาแล้วเสร็จ  พร้อมวางแผ่น Plate เหล็กรับโครงหลังคาเหล็ก 
- งานเทคอนกรีตพ้ืนชั้นดาดฟ้าหลังคาห้องน้ าแล้วเสร็จ 
- งานท าบันได  และงานชานพักบันไดแล้วเสร็จ 
- งานตั้งเสาเหล็ก  Wide Flange ขนาด 300x300x9x14  มิลลิเมตร  แล้วเสร็จ 
- งานก่อผนังอาคารด้วยซีเมนต์บล็อกตันแล้วเสร็จทั้งหมด 
- ส่งผลการทดสอบความสามารถรับแรงอัดของคอนกรีต ให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักทราบผล

การทดสอบ 
- เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจ านวนร้อยละ  30 % ของเงินค่าจ้าง 

ระยะเวลา  45  วัน        
  งวดงานสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ 

- งานเทคอนกรีตพ้ืนภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด  พร้อมขัดหยาบพ้ืนอาคารภายนอกด้วย
เครื่องขัดหยาบ 

- งานดินระบบน้ าดีและน้ าเสีย  ภายในอาคารแล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบน้ าทิ้งภายนอกอาคาร  และงานวางท่อระบายน้ าภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ  ขนาด 4,000  ลิตร  พร้อมบ่อซึมน้ าจากถังบ าบัดเสีย

แล้วเสร็จ 
- งานอ่ืนๆ  ตามรายละเอียดรูปแบบรายการที่ก าหนด  แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมงานเก็บกวาดท า

ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 

เบิกจ่ายเงิน... 
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- เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ  40 % ของค่าจ้าง 

ระยะเวลา  30  วัน 
             รวมระยะเวลา 120 วัน 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
ก าหนด งบประมาณ  3,076,671.71 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)์ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 

และการค านวณราคากลาง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ รายละเอียดตามแนบท้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2562 
 
                                       
                                      (นายศุภสัณห์  วิริยะ) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุมประจ าต าบลป่าสัก  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  3,357,000.- (สามล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
      ก่อสร้างอาคารศูนย์การประชุมประจ าต าบลป่าสัก  ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น  ขนาดกว้าง   
25.00  เมตร  ลึก  24.50  เมตร  พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  612.50  เมตร   

ช่วงที่  1  งานถมดินปรับพ้ืนที่บดอัดแน่น งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารแล้วเสร็จได้แก่ งานเสาเข็ม
เจาะและงานโครงสร้างฐานราก  เสาตอม่อ  งานคานคอดิน  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่  1  งานโครงสร้างพ้ืนชั้นที่ 1 
แล้วเสร็จทั้งหมด  งานตั้งเสาเหล็ก WF และงานโครงสร้าง  เสา  คานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่  2   แล้วเสร็จทั้งหมด  
งานคานรับโครงหลังคา  และพ้ืนดาดฟ้าแล้วเสร็จ  งานโครงสร้างบันไดและชานพักแล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อผนังซีเมนต์
บล็อกตัน  งานวางท่อระบายน้ าดี +น้ าเสียในอาคาร  แล้วเสร็จทั้งหมด  งานเดินท่อน้ าดีและน้ าเสีย  ท่อระบายน้ า  งาน
ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศและบ่อซึมแล้วเสร็จ  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย   โดยแบ่งงวดงาน  
3  งวดงาน  ดังนี้ 
   งวดงานที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบรายการดังต่อไปนี้ แล้วเสร็จ 

- งานปรับพื้นก าจัดวัชพืชภายในบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- งานส ารวจความสามารถในการรับน้ าหนักของดิน  และส่งผลรายงานผลการทดสอบให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลป่าสัก  เพ่ืออนุมัติใช้รูปแบบ ฐานราก ตามค าแนะน า ของวุฒิวิศวกร  ผู้รับรองผล
การทดสอบ 

- งานดินถมปรับพ้ืนที่ บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร พร้อมทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม 
(Field Density)  และรายงานผลการทดสอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก เพ่ือทราบและ
อนุมัติเห็นชอบตามรายงานผลการทดสอบ 

- ท างานงานโครงสร้างฐานรากแล้วเสร็จ  (เลือกใช้ฐานรากตามผลการทดสอบความสามารถในการ  รับ
น้ าหนักของดิน และตามค าแนะน าของวุฒิวิศวกร ผู้รับรองผลการทดสอบ) 

- ท างานโครงสร้างเสาตอม่อแล้วเสร็จทั้งหมด 
- ท างานโครงสร้างคานคอดิน  ชั้นที่  1  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ท างานพ้ืน GS2 ภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด 
- ท างานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่  1  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ชั้นที่  2  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- ส่งผลการทดสอบคุณภาพของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และผลการทดสอบความสามารถในการรับ

แรงอัดของคอนกรีตให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักทราบผลการทดสอบ 
- ส่งแผ่นพับตัวอย่างและคุณสมบัติวัสดุ ได้แก่  ท่อ PVC และถังบ าบัดน้ าเสียชนิดเติมอากาศ ขนาด 

4,000  ลิตร  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักพิจารณาอนุมัติก่อนติดตั้ง 
- เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจ านวนร้อยละ  30 % ของเงินค่าจ้าง 

ระยะเวลา  45  วัน 
 



  งวดงานที่  2  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ 
- งานวางแผ่นพื้นส าเร็จ และงานเทคอนกรีตพ้ืนชั้นที่  2  แล้วเสร็จทั้งหมด 
- งานก่อสร้างเสาชั้น  2  แล้วเสร็จ 
- งานคานรับโครงหลังคาแล้วเสร็จ  พร้อมวางแผ่น Plate เหล็กรับโครงหลังคาเหล็ก 
- งานเทคอนกรีตพ้ืนชั้นดาดฟ้าหลังคาห้องน้ าแล้วเสร็จ 
- งานท าบันได  และงานชานพักบันไดแล้วเสร็จ 
- งานตั้งเสาเหล็ก  Wide Flange ขนาด 300x300x9x14  มิลลิเมตร  แล้วเสร็จ 
- งานก่อผนังอาคารด้วยซีเมนต์บล็อกตันแล้วเสร็จทั้งหมด 
- ส่งผลการทดสอบความสามารถรับแรงอัดของคอนกรีต ให้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสักทราบผล 

การทดสอบ 
- เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินจ านวนร้อยละ  30 % ของเงินค่าจ้าง 

ระยะเวลา  45  วัน 
           งวดงานสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดรูปแบบรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ 

- งานเทคอนกรีตพ้ืนภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด  พร้อมขัดหยาบพื้นอาคารภายนอกด้วยเครื่อง
ขัดหยาบ 

- งานดินระบบน้ าดีและน้ าเสีย  ภายในอาคารแล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบน้ าทิ้งภายนอกอาคาร  และงานวางท่อระบายน้ าภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียแบบเติมอากาศ  ขนาด 4,000  ลิตร  พร้อมบ่อซึมน้ าจากถังบ าบัดเสีย

แล้วเสร็จ 
- งานอ่ืนๆ  ตามรายละเอียดรูปแบบรายการที่ก าหนด  แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมงานเก็บกวาดท า

ความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย 
- เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินร้อยละ  40 % ของค่าจ้าง 

ระยะเวลา  30  วัน 
             รวมระยะเวลา 120 วัน 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด 
งบประมาณ  3,076,671.71 บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 3,076,671.71 บาท  (สามล้านเจ็ดหมื่นหกพัน- 
       หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕,ปร.6  จ านวน               65            แผ่น        
       ๖.๒  ........................................................................................................................................................ 85, 

         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค า      ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายกฤษติกรณ์  บุษบก        ต าแหน่ง    นายช่างโยธาอาวุโส                     กรรมการ 
       ๗.๓  นายอิสระ  หลวงจินา           ต าแหน่ง   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน          กรรมการ 
        

 
 


