
 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

เรื่อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 .................................................................  

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในนาวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
www.gprocurement .go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา จึงได้จัดท าราคากลางตามโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง หมู่ที่ 1 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง (สายทุ่ง
ศาลา – เหมืองฟู รหัสสายทาง ชม.ถ111-002 ) ปริมาณงาน กว้าง 0.50-1.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 325 ตร.ม. หรือตามแบบ/ประมาณการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
เปาก าหนดทุกประการ งบประมาณ 255,700 บาท (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง
คือ 255,700 บาท (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 75 วัน ใช้สูตร 
ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
และการค านวณราคา เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคา
กลางและการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
(นายดนัย  แสงอรุณ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

 
 



 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

     1. ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านท่าศาลา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง 
หมู่ที่ 1 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง (สายทุ่งศาลา – เหมืองฟู รหัสสายทาง ชม.ถ111-002 ) / หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,700 บาท (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 0.50-1.50 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 325 ตร.ม. 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   23 กรกฎาคม 2563 
        เป็นเงิน 255,700 บาท (สองแสนห้าหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

     5. บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้าง 
5.1    แบบ ปร. 4  จ านวน 1 ชุด 
5.2    แบบ ปร. 5  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง)   จ านวน 1 ชุด 

    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
1.  นายดนัย     แสงอรุณ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            ประธานกรรมการ 
2.  นายคัชเชล  จีนวงค์     ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
3.  นายอาคม   แก้วกันใจ    วิศวกร                                       กรรมการ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

เรื่อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 .................................................................  

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในนาวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
www.gprocurement .go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา จึงได้จัดท าราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  หน้าบ้านนายอรุณ อินต๊ะถึงทางเชื่อม รพ.สต.ทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ปริมาณงาน กว้าง 4 
เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 82.30 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานถนนทาง
หลวง ท.1-01) งบประมาณ 42,500 บาท (สี่หม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางคือ 42,500 บาท 
(สี่หม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน ใช้สูตร ค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) 
ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการค านวณราคา เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคา
กลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
(นายดนัย  แสงอรุณ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

 
 
 
 



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
    1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หน้าบ้านนายอรุณ อินต๊ะถึงทางเชื่อม รพ.สต.ทุ่งศาลา 
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,500 บาท (สี่หม่ืนสองพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
82.30 ตร.ม. 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   23 กรกฎาคม 2563 
        เป็นเงิน 42,500 บาท (สี่หม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

     5. บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้าง 
5.1    แบบ ปร. 4  จ านวน 1 ชุด 
5.2    แบบ ปร. 5  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง)   จ านวน 1 ชุด 

    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
1.  นายดนัย     แสงอรุณ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            ประธานกรรมการ 
2.  นายคัชเชล  จีนวงค์     ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
3.  นายอาคม   แก้วกันใจ    วิศวกร                                       กรรมการ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

เรื่อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 .................................................................  

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในนาวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
www.gprocurement .go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา จึงได้จัดท าราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ซอยข้างบ้านนายสมัย จอมปัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านสันโป่ง ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานถนนทาง
หลวง ท.1-01) งบประมาณ 59,900 บาท (ห้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางคือ 59,900 
บาท (ห้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน ใช้สูตร ค่า K (สัญญาแบบปรับ
ราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการค านวณราคา 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค านวณ
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
(นายดนัย  แสงอรุณ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

 
 
 
 



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
    1. ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยข้างบ้านนายสมัย จอมปัน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้าน
สันโป่ง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,900 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 3 เมตร ยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
111 ตร.ม.  
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   23 กรกฎาคม 2563 
        เป็นเงิน 59,900 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

     5. บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้าง 
5.1    แบบ ปร. 4  จ านวน 1 ชุด 
5.2    แบบ ปร. 5  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง)   จ านวน 1 ชุด 

    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
1.  นายดนัย     แสงอรุณ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            ประธานกรรมการ 
2.  นายคัชเชล  จีนวงค์     ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
3.  นายอาคม   แก้วกันใจ    วิศวกร                                       กรรมการ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

เรื่อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 .................................................................  

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในนาวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
www.gprocurement .go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา จึงได้จัดท าราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเลียบล าเหมืองห้วย หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานถนนทางหลวง ท.1-
01) งบประมาณ 206,790 บาท (สองแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ราคากลางคือ 206,790 
บาท (สองแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน ใช้สูตร ค่า K (สัญญา
แบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการ
ค านวณราคา เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง
และการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
(นายดนัย  แสงอรุณ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

 
 
 



 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

    1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนเลียบล าเหมืองห้วย หมู่ที่ 5 บ้านป่า
ต้ิว / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 206,790 บาท (สองแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้า
สิบบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 2.50 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
395 ตร.ม. 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   23 กรกฎาคม 2563 
        เป็นเงิน 206,790 บาท (สองแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

     5. บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้าง 
5.1    แบบ ปร. 4  จ านวน 1 ชุด 
5.2    แบบ ปร. 5  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง)   จ านวน 1 ชุด 

    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
1.  นายดนัย     แสงอรุณ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            ประธานกรรมการ 
2.  นายคัชเชล  จีนวงค์     ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
3.  นายอาคม   แก้วกันใจ    วิศวกร                                       กรรมการ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

เรื่อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 .................................................................  

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในนาวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
www.gprocurement .go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา จึงได้จัดท าราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  ม. 7 ถนนสายหลักไปอ่างเก็บน้ าห้วยมะนาว ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง  ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานถนนทางหลวง ท.1-01) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ราคากลางคือ 
309,300 บาท (สามแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน ใช้สูตร ค่า K 
(สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและ
การค านวณราคา เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง
และการค านวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
(นายดนัย  แสงอรุณ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

 
 
 
 



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
    1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม. 7 ถนนสายหลักไปอ่างเก็บน้ าห้วยมะนาว  / 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
600 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง  ข้างละ 0.50 เมตร 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   23 กรกฎาคม 2563 

เป็นเงิน 309,300 บาท (สามแสนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
     5. บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้าง 

5.1    แบบ ปร. 4  จ านวน 1 ชุด 
5.2    แบบ ปร. 5  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง)   จ านวน 1 ชุด 

    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
1.  นายดนัย     แสงอรุณ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            ประธานกรรมการ 
2.  นายคัชเชล  จีนวงค์     ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
3.  นายอาคม   แก้วกันใจ    วิศวกร                                       กรรมการ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

เรื่อง  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

 .................................................................  

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561  
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในนาวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และได้ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 
500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
www.gprocurement .go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา จึงได้จัดท าราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 2 (เชื่อมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ปริมาณ
งาน กว้าง 3 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 609 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐาน
งานถนนทางหลวง ท.1-01) งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ราคากลางคือ 310,000 
บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน ใช้สูตร ค่า K (สัญญาแบบปรับราคา
ได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการค านวณราคา เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคา
กลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
(นายดนัย  แสงอรุณ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา 

 
 
 
 



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
    1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 2 
(เชื่อมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
เปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง 3 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
609 ตร.ม. 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   23 กรกฎาคม 2563 

เป็นเงิน 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
     5. บัญชีประมาณการราคากลาง   งานก่อสร้าง 

5.1    แบบ ปร. 4  จ านวน 1 ชุด 
5.2    แบบ ปร. 5  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง)   จ านวน 1 ชุด 

    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
1.  นายดนัย     แสงอรุณ     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            ประธานกรรมการ 
2.  นายคัชเชล  จีนวงค์     ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
3.  นายอาคม   แก้วกันใจ    วิศวกร                                       กรรมการ 
 
 

  

ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 2 
(เชื่อมหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 บ้านริมขาน ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 203 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 609 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานถนนทางหลวง ท.1 -01) 
งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 310,000 บาท (สามแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 
 


