
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขุนพดัเพ็ง 
เรื่อง  วิธกีารค านวณราคากลางโครงการขดุลอกก าจัดวัชพืช (ผกัตบชวา)  

บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลสระยายโสม    
----------------------------------- 

   
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้างของทางราชการ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าราคา
กลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางโครงการขุดลอกก าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลสระยายโสม 
ตามค าสั่งเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง   ที่ 233/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ด าเนินการก าหนดราคากลางโครงการ ขุดลอกก าจัด
วัชพืช (ผักตบชวา) บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลสระยายโสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงิน 
124,200.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) จึงประกาศวิธีการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khunpadpeng.go.th 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 
 

 
                   ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ 

                     (นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์) 
                     นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ช่ือจ้างเหมาขุดลอกก าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) บรเิวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลสระยายโสม  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลต าบลขุนพัดเพง็ อ าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบรุ ี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 124,200.-บาท 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  บริเวณคลองระบายน้ าชลประทานสาย D2ขวา.บ้านยาง  

                             ระยะทางยาว 3,037 เมตร กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร  
                              มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,666 ตารางเมตร                                                                                                 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 124,200.-บาท  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.4 และปร.5 

5.1………-………………………………………………………………………..………………………………………….. 
5.2………-……………………………………………………………………………..…………………………………….. 
5.3………-…………………………………………………………………………..……………………………………….. 
5.4………-…………………………………………………………………………………………………………………….. 

     6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

                     6.1.นายพีรศักดิ์    ไกรเตชสังข์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ 
6.2.นายเฉลมิศักดิ์  ชูตาลัด ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กรรมการ 
6.3.นายอนนท์ ดวงใจดี  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน  กรรมการ 

 
 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการค านวณราคากลาง ตัง้แตวั่นที ่11 
สิงหาคม 2556    เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
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                                   บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบรุ ี
ท่ี             -                          วันที่   13 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง  ขออนุมัตกิารก าหนดราคากลางโครงการขุดลอกก าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 
        ต าบลสระยายโสม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพง็ 

    ตามค าสั่งเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ที่ 233/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางโครงการขุดลอกก าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลสระยาย
โสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 โครงการ เพื่อให้การด าเนินการตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
กลาง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 นั้น 

  คณะกรรมการได้ด าเนินการก าหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามแบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติใช้ราคากลางในการจัดซือ้จัดจ้างต่อไป 
 
                                                

(ลงช่ือ)…………พีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์..…….ประธานกรรมการ 
                (นายพีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์) 
      
 

(ลงช่ือ)…………เฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด….…กรรมการ 
                  (นายเฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด) 
        
 

(ลงช่ือ)……………อนนท์  ดวงใจด…ี.…กรรมการ 
                  (นายอนนท์  ดวงใจดี) 
 
 
 
                     นรเสฏฐ์  วัฏฏะสุวรรณ                                         ไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ 
                 (นายนรเสฏฐ์  วัฏฏะสุวรรณ)                                   (นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์) 
                 ปลัดเทศบาลต าบลขุนพัดเพง็                                 นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง  
 

 

 
 
 
 



แบบ ปร.5 

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง 

กลุ่มงาน / งาน             ชลประทาน             

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง           ขุดลอกก าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) 

สถานที่ก่อสร้าง                         หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

แบบเลขที ่               -/2560  เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง                     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง     กองช่าง เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

แบบ ปร.4  ทีแ่นบ    มีจ านวน                 1        หน้า 

ประมาณราคา  เม่ือวันที ่                       13 กรกฎาคม 2560   

    หน่วย : บาท 

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทนุ Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ 

1 งาน / กลุ่มงาน  ชลประทาน 93,784.35 1.3248 124,245.51   

2 งาน / กลุ่มงาน .....................         

3 งาน / กลุ่มงาน .....................         

4 งาน / กลุ่มงาน .....................         

  .............. ฯลฯ .................         

            

  เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F         

  เงินล่วงหน้าจ่าย ........0.......... %         

  เงินประกันผลงานหัก ......0.......%         

  ดอกเบี้ยเงินกู้ ...........6........%         

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม .........7........%         

  รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 124,245.51   

สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น     124,200.00   

  ตัวอักษร  (หน่ึงแสนสองหม่ืนสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)     

      

ขนาดหรือเน้ือที่ถนน    จ านวน ...........-...........  ตร.ม.            เฉลี่ย .............-............... บาท / ตร.ม. 

      

                                                 ลงช่ือ                     พีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์ 

(นายพีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์) 

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 

 

               ลงช่ือ                เฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด                                      ลงช่ือ          อนนท์  ดวงใจดี) 

                                 (นายเฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด)                                                 (นายอนนท์  ดวงใจดี) 

                               กรรมการก าหนดราคากลาง                                            กรรมการก าหนดราคากลาง 



        แบบ ปร.4 1/1 

ใบประมาณราคา 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  ต าบลสระยายโสม  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มงาน/งาน          ชลประทาน        

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ขุดลอกก าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) 

เส้นทาง      บริเวณคลองระบายน้ าชลประทานสาย D2ขวา. บ้านยาง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลสระยายโสม 

เนื้องาน      ขุดลอกและก าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) บริเวณคลองระบายน้ าชลประทานสาย D2ขวา. บ้านยาง ระยะทางยาว 3,037 เมตร กว้างเฉลี่ย 18.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,666 ตร.ม. 

สถานที่ด าเนนิการ    หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี        แบบเลขที ่     -/2560  เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง         

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    กองช่าง เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

ค านวณราคากลางโดย                         คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

ประมาณราคาเม่ือวันที่                        13 กรกฎาคม 2560    

หมายเหตุ  ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาส านักงบฯ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาที่มีซ้ือขายกันภายในท้องถิ่น 

              ที่สืบได้ (ราคาน้ ามันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร) หน่วย : บาท 

ล าดับ
ที่ 

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน 

ค่าวัสดุ + ค่าแรง หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานขุดลอกก าจัดวัชพืช (ผักตบชวา) 1,695.00 ตัน 55.33 93,784.35 0.00 0.00 93,784.35   

                    

                    

                    

                    

                    

รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน       93,784.35   0.00 93,784.35   

          

                                      พีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์                                          เฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด                                        อนนท์  ดวงใจดี 

                                 (นายพีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์)                                    (นายเฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด)                                 (นายอนนท์  ดวงใจดี) 

                           ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง                             กรรมการก าหนดราคากลาง                           กรรมการก าหนดราคากลาง 

 


