
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างพนังกันดนิและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองจอมทอง  หมู่ที่  ๙ 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐   บาท  

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างพนังกันดนิคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  ๒ ช่วง และงานขยายผิวจราจรคอนกรีต  

เสริมเหล็ก  จ านวน  ๒  ช่วง  โดยก่อสรา้งต้ังแตป่ากท่อขา้งเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  ถึงจุดที่ได้

ด าเนินการกอ่สร้างไปแล้ว  รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑ ปา้ย 

๔. วันท่ีค านวณราคากลาง   ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง   ๑. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๖)  จ านวน  ๑  แผ่น 

       ๒. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๕)  จ านวน  ๑  แผ่น 

         ๓. บัญชีแสดงปรมิาณเน้ืองาน  คา่วัสดุ  และคา่แรง  (ปร.๔)  จ านวน  ๔  แผ่น  

๖. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ๑. ว่าที่ ร.อ.ยศภัศ เชือ้สะอาด ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ  

๒. นางสาววรปภา ภัทรสทิธอิมร ผู้อ านวยการการศึกษา กรรมการ  

๓. นางสาวเกษร ทาโน  นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ  

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงล าเหมืองเกา่  ๑  สาย  หมู่บ้านธารองิดอย   หมู่ที่  ๑ 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.๐๐   บาท  

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร  ลึก ๑.๑๒ เมตร  

หนา  ๐.๑๒  เมตร  ยาว  ๔๙.๐๐  เมตร  ต่อจากของเดิมที่เทศบาลก่อสรา้งไว้  ถงึบริเวณข้าง

บา้นนางทองใบ  ชัยยาศักดิ์  และปรับปรุงทอ่ลอดใต้ถนน  โดยการเปลี่ยนขนาดทอ่เป็น  ๐.๘๐ 

เมตร  จ านวน  ๑๓  ทอ่น    บรเิวณขา้งรา้นซักอบรีดนางเบญจวรรณ  รายละเอยีดตามแบบและ

ประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ปา้ย   

๔. วันท่ีค านวณราคากลาง   ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง   ๑. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๖)  จ านวน  ๑  แผ่น 

       ๒. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๕)  จ านวน  ๑  แผ่น 

         ๓. บัญชีแสดงปรมิาณเน้ืองาน  คา่วัสดุ  และคา่แรง  (ปร.๔)  จ านวน  ๒  แผ่น  

๖. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ๑. ว่าที่ ร.อ.ยศภัศ เชือ้สะอาด ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ  

๒. นางสาววรปภา ภัทรสทิธอิมร ผู้อ านวยการการศึกษา กรรมการ  

๓. นางสาวเกษร ทาโน  นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ท่ี  ๑ 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐.๐๐   บาท  

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดดา้นบนหนา  ๐.๑๕  เมตร  ด้านล่างหนา  ๐.๒๕  เมตร  สูง  ๓.๓๐  เมตร  ยาว  ๒๕.๐๐  

เมตร  โดยมีจุดเร่ิมตน้ต่อจากพนังกันน้ าเดมิบริเวณหลังบ้านนายบุญมา  ต่อจากหมื่น   ไปถึง

สะพานขา้มไปเขตเทศบาลต าบลบา้นแหวน  รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล

ต าบลแม่ทา่ชา้ง  พรอ้มป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ปา้ย   

๔. วันท่ีค านวณราคากลาง   ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง   ๑. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๖)  จ านวน  ๑  แผ่น 

       ๒. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๕)  จ านวน  ๑  แผ่น 

         ๓. บัญชีแสดงปรมิาณเน้ืองาน  คา่วัสดุ  และคา่แรง  (ปร.๔)  จ านวน  ๒  แผ่น  

๖. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ๑. ว่าที่ ร.อ.ยศภัศ เชือ้สะอาด ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ  

๒. นางสาววรปภา ภัทรสทิธอิมร ผู้อ านวยการการศึกษา กรรมการ  

๓. นางสาวเกษร ทาโน  นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ  

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างพนังกันน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว T  หมู่ท่ี  ๗ 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๘,๐๐๐.๐๐   บาท  

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดฐานกวา้ง ๑.๕๐  เมตร  สูง  ๒.๗๓  เมตร  หนาบน  ๐.๑๕ เมตร  หนาล่าง  ๐.๒๕  เมตร  

ยาว  ๕๐.๐๐ เมตร  ในล าเหมืองแม่ขักตอ่จากของเดมิบริเวณบ้านนางจันทรส์ม  ช่างสาน  ถงึ

บรเิวณบา้นนางกิมลุย้  รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  

พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ปา้ย 

๔. วันท่ีค านวณราคากลาง   ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง   ๑. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๖)  จ านวน  ๑  แผ่น 

       ๒. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๕)  จ านวน  ๑  แผ่น 

๓. บัญชีแสดงปรมิาณเน้ืองาน  คา่วัสดุ  และคา่แรง  (ปร.๔)  จ านวน  ๑  แผ่น 

๖. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ๑. ว่าที่ ร.อ.ยศภัศ เชือ้สะอาด ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ  

๒. นางสาววรปภา ภัทรสทิธอิมร ผู้อ านวยการการศึกษา กรรมการ  

๓. นางสาวเกษร ทาโน  นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ  

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กล าเหมืองกอง  บริเวณหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  หมู่ที่  ๖ 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๖,๐๐๐.๐๐   บาท  

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยท าการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบนรางส่งน้ าเดมิ  ขนาดกว้าง  ๒.๘๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕ 

เมตร  ยาว  ๓๐.๕๐ เมตร  และเทคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรอื       

มีพืน้ท่ีรวมกันไม่นอ้ยกว่า  ๑๗๒.๙๐  ตารางเมตร  โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีหนา้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้างถึงสามแยกทางไปบ้านแพะ  รายละเอยีดตามแบบและประมาณการของ

เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ปา้ย 

๔. วันท่ีค านวณราคากลาง   ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง   ๑. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๖)  จ านวน  ๑  แผ่น 

       ๒. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  (ปร.๕)  จ านวน  ๑  แผ่น 

๓. บัญชีแสดงปรมิาณเน้ืองาน  คา่วัสดุ  และคา่แรง  (ปร.๔)  จ านวน  ๑  แผ่น 

๖. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ๑. ว่าที่ ร.อ.ยศภัศ เชือ้สะอาด ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการ  

๒. นางสาววรปภา ภัทรสทิธอิมร ผู้อ านวยการการศึกษา กรรมการ  

๓. นางสาวเกษร ทาโน  นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ  


