
                      
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
เร่ือง  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

     ********************************************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการจัดท าการ

เปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  จ านวน  3  โครงการ  ดังต่อไปนี้ 
  ประเภทอาคาร  จ านวน  3  โครงการ    
  โครงการที่ 1 ก่อสร้างโรงจัดการขยะ  หมู่ที่ 2  บ้านแม่ค าหนองบัว โดยมีปริมาณงาน   ก่อสร้างโรง
จัดการขยะ ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร ก่อสร้างห้องน้ า  ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถ้วน) 
           โครงการที่ 2 ก่อสร้างโรงจัดการขยะ  หมู่ที่ 6  บ้านปางหมอปวง โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างโรง
จัดการขยะ ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร ก่อสร้างห้องน้ า  ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท  
(สามแสนบาทถ้วน) 
           โครงการที่ 3 ก่อสร้างโรงจัดการขยะ  หมู่ที่ 7  บ้านแม่ค าหนองบัว โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างโรง
จัดการขยะ ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร ก่อสร้างห้องน้ า  ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  
1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
 (สามแสนบาทถ้วน) 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

มาตรา 63    จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง    เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้า

ตรวจดูได้ รายละเอียดตามแนบท้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2562 

      
       

                                      (นายศุภสัณห์  วิริยะ) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจัดการขยะ  หมู่ที่  2  บ้านแม่ค าหนองบัว  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  300,000.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
              โครงการอสร้างโรงจัดการขยะ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ค าหนองบัว โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างโรงจัดการขยะ 
ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร ก่อสร้างห้องน  า  ขนาด  1.50  x  1.50 เมตร   พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ านวน   
1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 
 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่ 16  สิงหาคม  2562 เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ านวน                 21          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 

       ๖.๓  ................................................................................................................................. ........................ 
       ๖.๔  .............................................................................................. .......................................................... .                                                  
5,45๖.๕7……………………............................................................................................................................... .. 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค า    ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง                       กรรมการ 
       ๗.๓  นายอิสระ  หลวงจินา         ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจัดการขยะ  หมู่ที่  6  บ้านปางหมอปวง  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  300,000.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
              โครงการอสร้างโรงจัดการขยะ หมู่ที่ 6 บ้านปางหมอปวง โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างโรงจัดการขยะ 
ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร ก่อสร้างห้องน  า  ขนาด  1.50  x  1.50 เมตร   พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ านวน   
1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 
 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่ 16  สิงหาคม  2562 เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ านวน                 21          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 

       ๖.๓  ................................................................................................................................. ........................ 
       ๖.๔  .............................................................................................. .......................................................... .                                                  
5,45๖.๕7……………………............................................................................................................................... .. 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค า    ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง                       กรรมการ 
       ๗.๓  นายอิสระ  หลวงจินา         ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจัดการขยะ  หมู่ที่  7  บ้านดอยจ าปี  

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  300,000.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
              โครงการอสร้างโรงจัดการขยะ หมู่ที่ 7 บ้านดอยจ าปี โดยมีปริมาณงาน ก่อสร้างโรงจัดการขยะ  
ขนาด 5.00 x 9.00 เมตร ก่อสร้างห้องน  า  ขนาด  1.50  x  1.50 เมตร   พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ านวน   
1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ก าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 
 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่ 16  สิงหาคม  2562 เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ านวน                 21          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 

       ๖.๓  ................................................................................................................................. ........................ 
       ๖.๔  .............................................................................................. .......................................................... .                                                  
5,45๖.๕7……………………............................................................................................................................... .. 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นางสาวกอบแก้ว  แก้วค า    ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นายธนู  มณีกิจ                ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง                       กรรมการ 
       ๗.๓  นายอิสระ  หลวงจินา         ต าแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             กรรมการ 
        
 
 


