
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้าง 

 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส านักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า) และลานจอดรถ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   จ านวน  630,000.00  บาท  (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 

3. ลักษณะงาน 
โดยสังเขป   ดูแลรับผิดชอบอาคารส านักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า)  ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ  
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบของส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต 
ราคากลางค านวณ   574,924.16  บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสิบหกสตางค์) 
บัญชีประมาณการราคากลาง 
3.1  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว.1536 ลว.19 มีนาคม 2561 

  (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
3.2 ............................................................................................................................. ...................... 
3.3 ...................................................................................................................................................  
3.4 ............................................................................................................................. ...................... 

 

4. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1  นายพิเชษฐ์   ไหวติง ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
              รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม               ประธานกรรมการ 
6.2  นางสาวมยุรี  ยิ้มละม้าย ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ     กรรมการ 
6.3  นายบวร  วิบูลย์ธนทรัพย์ ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ     กรรมการ 
6.4  น.ส.ชญาน์นัทช์  เมฆพยม ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
    รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป            กรรมการ/เลขานุการ 
6.5  น.ส.ทิพาพร  สุดใจ  ต าแหน่งคนงานทั่วไป      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



รายละเอียดการค านวณราคากลาง 
                       จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ส านักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า) 

 

ค านวณตามหนังสือหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว.1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่อง  ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ  
       และค่าสาธารณูปโภคตามหลักเกณฑ์ ข้อที่ 1 ค่าใช้สอย ข้อ 1.3  ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
 
  

อัตราไม่เกิน 6.15 บาท / ตารางเมตร / เดือน 
หรือ อัตราไม่เกิน 19,600 บาท / คน / เดือน 

          หมายเหตุ     
             - ท ำงำนวันละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุด  
 - เป็นรำคำที่รวมค่ำบริหำรจัดกำร ก ำไร ดอกเบี้ย ภำษี และอุปกรณ์เครื่องมือที่จ ำเป็น 
   ในกำรให้บริกำรแล้ว 
 

คิดเป็นรายชั่วโมง 
  ค านวณเป็นรายชั่วโมง ในกรณีเดือนที่มี 30 วัน จะเท่ากับ 19,600 ÷ (30 X 12 = 360) = 54.44 บาท 
 

รายละเอียดการจ้าง 
 ส านักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า) จ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 4 คน ปฏิบัติหน้ำที่ 16 ชั่วโมง 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ผลัด ดังนี้ 
   - ผลัดที่ 1 เวลำ 17.00 – 01.00 น. รวม 8 ชั่วโมง (พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 2 คน) 
   - ผลัดที่ 2 เวลำ 01.00 – 09.00 น. รวม 8 ชั่วโมง (พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 2 คน) 
 
การค านวณ 

วัน เดือน ปี 
วันท างานปกติ  

เป็นเงิน 
(บาท) 

เวลา 07.00 – 01.00 น. 
รวม 8 ชั่วโมง 

เวลา 07.00 – 01.00 น. 
รวม 8 ชั่วโมง 

พฤศจิกำยน 2562 2คนX8X30X54.44 = 26,131.20 บำท  2คนX8X30X54.44 = 26,131.20 บำท  52,262.40 
ธันวำคม 2562 2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท  2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท   52,268.48 

มกรำคม 2563 2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท  2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท   52,268.48 

กุมภำพันธ์ 2563 2คนX8X28X58.33 = 26,131.84 บำท  2คนX8X28X58.33 = 26,131.84 บำท  52,263.68 
มีนำคม 2563 2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท 2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท 52,268.48 
เมษำยน 2563 2คนX8X30X54.44 = 26,131.20 บำท 2คนX8X30X54.44 = 26,131.20 บำท 52,262.40 

พฤษภำคม 2563 2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท 2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท 52,268.48 
มิถุนำยน 2563 2คนX8X30X54.44 = 26,131.20 บำท 2คนX8X30X54.44 = 26,131.20 บำท 52,262.40 
กรกฎำคม 2563 2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท  2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท  52,268.48 

สิงหำคม 2563 2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท  2คนX8X31X52.69 = 26,134.24 บำท  52,268.48 

กันยำยน 2563 2คนX8X30X54.44 = 26,131.20 บำท 2คนX8X30X54.44 = 26,131.20 บำท 52,262.40 
รวมค่าแรง 287,462.08 บาท 287,462.08 บาท 574,924.16 

 


