
 
   ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่อง  การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
************** 

  ด้วยเทศบาลเมืองล าพูน ได้ปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลาง กล่าวคือ
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และ
การค านวณราคากลาง ตามมาตรา 103/7  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 
พ.ศ. 2554  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  7  ประเภท  ไม่ว่าการจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงิน
อื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม 
  ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลเมือง
ล าพูน จึงขอประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ        จ้างเหมากอ่สร้างรั้ว ค.ส.ล.    ก่ออิฐแบบโบราณสวนสาธารณะกู่ช้าง  
                          (สวนม่วนใจ๋)    หน่วยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลเมืองล าพูน 
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร      550,000.00  บาท 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.ก่ออิฐแบบโบราณสวนสาธารณะกู่ช้าง  
(สวนม่วนใจ๋)   จ านวน   1   แห่ง  ก่ออิฐแบบโบราณสูง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 188.00 
บาท บริเวณสวนสาธารณะกู่ช้าง(สวนม่วนใจ๋) ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลเมืองล าพูน  
เลขที่ ช.001/59   จ านวน   3    แผ่น  
4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่  28   กรกฎาคม    2559    เป็นเงิน  550,000.00  บาท  
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
     5.1  แบบ ปร. 4   
     5.2  แบบ ปร. 5 (ก) 
     5.3  แบบ ปร. 6  
                                                              6.  รายชื่อคณะกรรมการ……./……. 
 

 



 
-2- 

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง     
     1. นายอวยชัย พุกปลั่ง        สถาปนิกช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
     2. นายจิรัฐฎ์ เนตรสุขทิพย์   วิศวกรโยธาช านาญการ       กรรมการ 
     3. นายชีวิน  จันทร์มั่นใจ     นายช่างเขียนแบบช านาญงาน กรรมการ 

                  ประกาศ  ณ  วันที่      17    สิงหาคม    พ.ศ.     2559   
                                                                                                                     
 

                                                         (นายประภัสร์  ภู่เจริญ)                                                   
                       นายกเทศมนตรเีมอืงล าพูน 
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