
ประกาศเทศบาลตำบล'รางเผ ือก

เรื่อง ข ้อม ูลรายละเอ ียดค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการจ ัดอ ีอจ ัดจ ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง

เกี่ยวกับการ'จัด'ซี่'อ'จัด'จ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลางตามแบบตารางวงเง ิน งบประมาณ  

ท ี่ได ้ร ับจ ัดลรร และรายละเอ ียดค ่าใช ้จ ่าย เก ี่ยวก ับการจ ัดซ ื๋'อจ ัดจ ้าง เพ ื่อให ้หน ่วยงานของรัฐเป ็นโปใน 

แนวทางเดียวกัน นั้น

เทศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.2562 เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าโครงการก ่อสร ้าง

ส ิงสาธารณ ูปโภค ภายในเขตเทศบาล จำนวน 11 โครงการ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายนั้า 

ถนนซมดอย (ตั้งแต่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนถึงร้านน้องฟลุ๊ค) หมู่ที่ 1 ตำบลช ้างเผ ือก อำเภอเม ืองเอ ียงใหม่ 

จ ังหว ัด เอ ียงใหม ่ งบ ประม าณ ต ั้งไว ้ 1,550,000.-บ าท  (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ ื่อเป ็น 

ค ่าใช ้จ ่าย  โครงการก่อสร้าง/บรับปรุงระบบระบายนั้าถนมซมดอย (ตั้งแต่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนถึงร้านน้องฟลุ๊ค) 

หมู่ที่ 1 ตำบลช ้างเผ ือก อำเภอเม ืองเอ ียงใหม ่ จ ังหว ัดเอ ียงใหม ่ โดยม ีราคากลาง 1,550,000.-บาท  

(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เงินรายได้ ประจำป ีงบประมาณ  2562 ปรากฏตามแผนงานอ ุตสาหกรรม 

และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพี้นฐาน โครงการก่อสร้างบรับปรุงระบบระบายน้ัาถนพซมดอย (ตั้งแต่หลังร้าน 

แกงร้องบานสวนถึงร้านน้องฟลุ๊ค) หมู่ที่ 1

ตามท ี่ ส ำน ัก งาน  ป.ป.ช. ให ้ห น ่วย งาน ข อ งร ัฐ เป ีด เผ ยข ้อ ม ูลรายละ เอ ียด ค ่าใช ้จ ่าย

เทศบาลตำบลช ้างเผ ือก  จะดำเน ินตามมต ิท ี่ประช ุมสภาเทศบาล ได ้ผ ่านความเห ้นซอบ

ป ร ะ ก า ศ ณ ว ัน ท ี£่ “3 เดือน มกราคม พ .ศ .2562

นายคเชน เจียกขจร

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผ ือก



ตาราง ปปช.01

ต ารางแ ส ด งวง เง ิน งบ ป ระม าณ ท ี่ใด ้ร ับ จ ัด ส รร แ ล ะราค าก ลางใน งาน จ ้างก ่อ ส ร ้าง

1. ซื่อโครงการ ะ โครงการก่อส'ราง/ปรังAเรุง'ระบบ'ระบาย'นาถ'นพฒดอย (ตั้งแต่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนถึง

ร้านพองฟลุ๊ค) หมู,ที่ 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ะ กองช่าง เทศบาลตำบลช ้างเผ ือก

3. รงเงินงบประมาณที๋?ด้รับจัดลรร ะ 1,550,000.-บาท  (หน่ึงล้านห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)

4. ล ักษณะงาน ะ

โดยลังเฃป :4.1 ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 

ยาวประมาณ 206 เมตร

4.2 ก่อสร้างรางระบายนา ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

ยาวประมาณ 97 เมตร

4.3 หร ือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช ้างเผ ือก

5. ราคากลางคำนวณ ณวันที่ ะ 22 มกราคม 2562 เป็น 1,550,000.-บาท  (หน่ึงล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

6. บ ัญส ิประมาณการราคากลาง ะ

6.1 แบบ ปร 4

6.2 แบบ ปร 5

6.3 แบบ ปร 6

7. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ะ

7.1 นายนิกร คำว ังสว ัสด ี้ ตำแหน่ง ห ัวหน้าฝ ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

7.2 นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ตำแหน่ง ว ิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

7.3 นายพิส ันต ิ จันทรังษี ตำแหน่ง นายช ่างโยธาอาว ุโส กรรมการ



คำสั่งเทศบาลตำบล1ช้างเผือก 

ที ๓ ๔ / ๒  (£๖ ๒

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโนงานก่อสร้างของทางราชการ
*************************************

อาศ ัยอ ิานาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อรันที่ ๖ มกราคม ๒ ๔ ๔ ๑  เร ื่องมาตรการ 

บัองกันหรือลดโอกาสโนการสมยอมกันโนการเสนอราคา กรเปีจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ 

เฉพาะงานประเภทงานทาง งานสะพาน งานท่อเหลี่ยม และงานอาคาร และตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ึอ 

วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๔๔๔ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โนส่วนของการวัดที่อวัดจ้าง 

และราคากลาง

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการที่งใด้รับความเห็นชอบจากสภา 

เทศบาล โนการเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔0๒ เพี่อจ่ายเป็น 

ค่าโครงการก่อสร้างภายโนเขตเทศบาล โครงการก ่อสร ้าง /ป ร ับ ป ร ุงระบ บ ระบ ายน ํ้ๆ ถน น ช ม ด อย  

(ต ั้งแต ่หล ังร ้านแกงร ้อนบ ้านสวนถึงร ้านน ้องฟลุ๊ค) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย 

๑. นายนิกร คำวังสวัฬตั้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นประธาน

๒. นายธนทรัพย์ ขบวนงาม วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการ

๓. นายพิสันติ วันทรังปี นายช่างโยธาอาอุโส เป็นกรรมการ

โห้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งสืกษารายละเปียดจากระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมี 

หน้าที่คำนวณราคากลางของงานที่จะก่อสร้างตามมาตรฐานตาราง Factor F ของทางราชการ และส่ง 

มอบโห้งานพัสดุ กองคสัง เพี่อดำเนินการวัดที่อวัดจ้าง หากผลการสอบราคาหรือประกวดราคาสูงหรือ 

ตํ่ากว่าราคากลางเกิน ๑๔ % จะต้องที่'แจงเหตุผล รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นติน หากมีบีญหา 

อุปสรรคโดโห้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลช้างเฝือกทราบทันที

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๑ ๗  มกราคม พ.ศ. ๒๔0๒



แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลช้างเผือก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสงเทศบาลตำบลช้างเฝือก เลขที่ 34/2562 ลว 17 ม.ค. 2562 

งานรางระบายนํ้า

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชมดอย (ต้ังแต่หลังร้านแกงร้อนป้านสวนถึงร้านน้องฟลุ๊ค) หยู่ท่ี 1 ต.ช้างเฝือก อ.เฝืองเช่ยงใหม่ จ.เช่ยงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเฝือก

แบบเลขที่ 02/2562

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา 22 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ
ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

รวมเป็นเงิน (บาท)
หมายเหตุ

1 งานโครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าพร้อมปรับปรุงฝืวจราจร 

ถนนชมดอย (ตั้งแต่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนถึงร้านน้องฟลุ๊ค)

-  ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.60 เมตร ยาว 206 เมตร

-  ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.50 ฌตร ยาว 97 เมตร

1,550.000.00

สรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน 1,550,000.00

ตัวอักษร ( หนิงล้านห้าแสนห้าหฝ็นบาทถ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงช่อ

( นายนิกร คำวังสวัสลี่ ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงช่อ

( นายธนทรัพย์ ซบวนงาม )

ลงช่อ

( นายฟิสันติ จันทรังนิ )

กรรมการ



แบบ ปร.ธ

ะมาณราคา

ประ๓ ทงาน 

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน 

แบบเลขท้

ประมาณการตามแบบ 

ประมาณ'ราคาเฝือ'วันท์

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเฝือก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

งานรางระบายนํ้าและงานทาง

ถนนชมดอย (ต้ังแต่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนสืงร้านน้องฟลุ๊ค) หยู่ที่ 1 ต.ช้างเฝือก อ.เมีอง จ.เช้ยง'ใหม่ 

สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเฝือก

ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

22 เสือน มกราคม พ.ศ. 2562 ใช้ราคาพาฟ้ชย์จังหวัดเสือน ธันวาคม 2561

( นางประภา รักธรรม ) 

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

( นายฉกร คำวังสวัสตั้ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ล งช ่อ .....................โ......โโโโ โ...เห็นชอบ

( นางวาริญา แสนศรี ธมิกานนท์ )

รองปลัดเทศบาล

ลงช่อ

( นายธนทรัพย์ ขบวนงาม )

( นายฟิสันติ จันทรัง'ฮ )

ลงช่ อนุมัสิ

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

( นายคเชน เจียกขจร ) 

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเฝือก



เาง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายนาถนนซมดอย (ตงแค่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนถีงร้านน้องฟลุ๊ค) แบบ ปร.4 แม่นที่ 2 / 2

{ทโนชมดอย (ตงแค่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนร่งร้านน้องฟชุ๊ค) หยู่ 1 ตำบลรางเฝือก อำเภอเสือง ลังหวัดIรยงใหม่ รายการที่ รางซนาด 0.40x0.50 เมตร ยาว 97 เมดร

ราคา งานวิศวกรรม ฝ ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

พการไดย นางประภา รักธรรม

กอง ช่าง กรม ส่งเฬร้มการปกครองท้องร่น

ประมาณ การเน้อวันท ี่ 22 เน้อน มกราคม พ.ศ. 2562

A
r -------------------------------------------------—

รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัฬคุส ิงของ ค ่าแรงงาน

ค ่าว ัสด ุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน ่วย จำนวนฝ็น ราคาต ่อหน ่วย จำนวนฝ็น

ท งานดินชุด ซนท่ี,ง 87.00 ลบ.ม. - - 99.00 8,613.00 8,613.00

2 คอนกรีตผสมเสรีจกำล ังอ ัดโม ่น ้อยกว่า 240 ksc. 32.66 ลบ.ม. 1,791.12 58,497.98 306.00 9,993.96 68,491.94

3 คอนกรีตหยาบ 3.49 ลบ.ม. 1,536.00 5,360.64 398.00 1,389.02 6,749.66

4 ทราบหยาบรองท่ี,น 4.23 ลบ.ม. 514.02 2,174.30 91.00 384.93 2,559.23

5 เหล็ก RB did 6 มม. 193.00 เล็น 47.56 9,179.08 - - 9,179.08

6 เหล็ก RB did 9 มม. 220.00 เล็น 108.31 23,828.20 - - 23,828.20

7 เหล็ก DB did 12 มม. 42.00 เล ็น 198.99 8,357.58 - - 8,357.58

8 ลวดผ ูกเหล็ก 38.00 กก. 30.37 1,154.06 - - 1,154.06

9 ค่าแรงผูก ตัด ตัด เหล็ก (ขนาด Did. น้อยกว่า 10 มม.) 1,526.00 กก. - - 4.10 6,256.60 6,256.60

10 ค่าแรงผูก ตัด ตัด เหล็ก (ขนาด Did. ตงแต่ 10 ถึง 16 มม.) 373.00 กก. - - 3.30 1,230.90 1,230.90

11 ตะชุ! 31.00 กก. 46.50 1,441.50 1,441.50

12 งานโม้แบบ 52.00 ลบ.ฟ. 467.29 24,299.08 - - 24,299.08

13 ค่าแรงประกอบแบบ 206.00 ตร.ม. - - 133.00 27,398.00 27,398.00

14 งานฝาตะแกรงเหล็ก 10.00 ฝา 8,000.00 80,000.00 - - 80,000.00 รวมค่าแรง

15 งานท ่อ PVC did. 2 1/2“ 27.00 ฌตร 92.99 2,510.73 10.00 270.00 2,780.73

16 งานทรายถมร ้างราง (บดอัดแน่น) 13.00 ลบ.ม. 373.83 4,859.79 91.00 1,183.00 6,042.79

17 งาน Prime Codt 485.00 ตร.ม. 15.00 7,275.00 5.00 2,425.00 9,700.00

18 งานแอสฟ ัลท ่ส ิกคอนกรีต 485.00 ตร.ม. 240.00 116,400.00 20.00 9,700.00 126,100.00

19 งานส ิเล ็นจราจร 30.00 ตร.ม. 375.00 11,250.00 - - 11,250.00
- /

20 งานสินคลุก 30.00 ลบ.ม. 450.00 13,500.00 91.00 2,730.00 16,230.00 V ̂
21 งานปรับปรุงฝาปอพ ัก 11.00 ฝา 8,000.00 88,000.00 - - 88,000.00

22 งานเทคอนกรีตอดฝาบ ่อพ ักเส ิม 10.00 จุด 1,000.00 10,000.00 - - 10,000.00

539,662.35 ^  v



เาง  โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบระบายน์าถนนซมดอย (ตั๋งแต่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนถึงร้านน้องฟลุ๊ค) แบบ ปร.4 แผ่นบ้ 1 / 2

ถนนชมคอย (ลังแต่หลังร้านแกงร้อนบ้านสวนถึงร้านน้องฟสุ๊ค) พยู่ 1 ตำบลบ้างเสือก อำเภอเสือง จังหวัดเบ้ยงใหม่ รายการบ้ รางซนาด 0.50x0.60 เมตร ยาว 206 เมตร

^ ราคา งานวิศวกรรม ผ ่านแบบแมนแสะก่อสร้าง

£นกิารไดย นางประภา รักรรรม

กอง ร}าง กรม ส่งเสร้มการปกครองบ้องถึน

ประมาณ การเส ือวันบ ้ 22 เสือน มกราคม พ .ศ . 2562

p — ---------------- ------------- --------------- ------------
รายการ จำนวน หน่วย

ราคาวัสด ุส ิงของ ค ่าแรงงาน
ค ่าว ัสด ุและแรงงาน หมายเหตุA ราคาต ่อหน ่วย จำนวนฝ็น ราคาต ่อหน ่วย จำนวนฝ็น

mmงานสินชุด ขนทิง 236.00 ลบ.ม. - - 99.00 23,364.00 23,364.00

2 คอนก1!ตผสมเสร็จกำล ังอ ัดโม ่น ้อยกว่า 240 ksc. 80.07 ลบ.ม. 1,791.12 143,414.98 306.00 24,501.42 167,916.40

3 คอนกร็ตหยาบ 8.49 ลบ.ม. 1,536.00 13,040.64 398.00 3,379.02 16,419.66

4 ทราบหยาบรองฟ ้น 10.30 ลบ.ม. 514.02 5,294.41 91.00 937.30 6,231.71

5 เหล็ก RB did 6 มม. 485.00 เล็น 47.56 23,066.60 - - 23,066.60

6 เหล็ก RB did 9 มม. 606.00 เล็น 108.31 65,635.86 - - 65,635.86

7 เหล็ก DB did 12 มม. 111.00 เล็น 198.99 22,087.89 - - 22,087.89

ธ ลวดผ ูกเหล็ก 100.00 กก. 30.37 3,037.00 - - 3,037.00

9 ค่าแรงผูก ตัด ตัด เหล็ก (ขนาด Did. น้อยกว่า 10 มม.) 4,100.00 กก. - - 4.10 16,810.00 16,810.00

10 ค่าแรงผูก ตัด ตัด เหล็ก (ขนาด Did. ตังแต่ 10 ถึง 16 มม.) 988.00 กก. - - 3.30 3,260.40 3,260.40

11 ตะชุ) 103.00 กก. 46.50 4,789.50 4,789.50

12 งานโม้แบบ 130.00 ลบ.ฟ. 467.29 60,747.70 - - 60,747.70

13 ค่าแรงประกอบแบบ 520.00 ตร.ม. - - 133.00 69,160.00 69,160.00

14 งานฝาตะแกรงเหล็ก 18.00 ฝา 8,000.00 144,000.00 - - 144,000.00 รวมค่าแรง

15 งานท ่อ PVC did. 2 1/2" 46.00 เมตร 92.99 4,277.54 10.00 460.00 4,737.54

16 งานทรายถม!ทงราง (บดอัดแน่น) 34.00 ลบ.ม. 373.83 12,710.22 91.00 3,094.00 15,804.22

ร^'0,

647,068.47


