
ป ร ะ ก า ศ เท ศ บ า ล ต ำ บ ล ช ้า ง เผ ือ ก

เร ื่อ ง  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกัปการจัดพื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ซ. ให้หน่วยงานของรัฐเป ิดเผยข้อมลรายละเอียดค่าใช้จ่ายฬ่ ข่

เกี่ยวกับการจัดพื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ 

ที่ใด้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดพื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นโปใน 

แนวทางเดียวกัน น้ัน

เทศบาลตำบลช้างเผือก จะคำเนินตามมติที่ประซุมฬภาเทศบาล ได้ผ่านความเห็นชอบ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อฬร้าง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ ตามมติประชุมที่ประชุนสภา สมัยวิสามัญ สมัยแรก 

ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อรันที่ 10 เมษายน 2562 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแม่ฃัวมุง 

ซอย 5 หมู่ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองช้ยงใหม่ จังหวัดเช้ยงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 953,000.- 

บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนลามพันบาทถ้วน) เพ ื่อเป็นค่าใช้จ ่าย โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแม่ขัวมุง 

ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองช้ยงใหม่ จังหวัดเช้ยงใหม่ โดยมีราคากลาง 953,000.- 

บาท (เก้าแลนห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน) เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรากฏตามแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแม่ขัวมุง ซอย 

5 หมู่ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองช้ยงใหม่ จังหวัดเช้ยงใหม่

ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(ลงร่ือ)

นายคเชน เจียกขจร 

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก



ตาราง ป!]ช.01

ตารางแสดงวงเง ินงบประมาณท ี่โด ้ร ับจ ัดสรรและราคากลางโนงานจ ้างก ่อสร ้าง

1 . ส ือ โค รงก าร : โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแม่ฃัวมุง ซอย๕ หมู่ท ี๒่

2. ห'พวยงาน เจ ้าของโครงการ ะ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเฝือก

3. วงเง ิน งบ ป ระมาณ ที่โด้ร ับ จ ัดสรร ะ 953,000.-บาท (เก้าแลนห้าหม่ืนลามพันบาทถ้วน)

4. ล ัก ษ ณ ะงาน  :

โดยส ัง เขป :4.1 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (ผสมยางพารา)หนา 0.05 เมตร กว้างเฉ'สีย 4.00 เมตร 

ยาวประมาณ 412 เมตร หรือมีพ้ืนทีไมน้อยกว่า 1,648 ตารางเมตร 

4.2 หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช้างเฝือก

5. ราคากลางคำนวณณวัน ท่ี ะ 26 เมษายน 2562 เป็น 953,000.- บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

6. บ ัญ § ป ระม าณ ก ารราค าก ลาง  ะ

6.1 แบบ ปร 4

6.2 แบบ ปร 5

6.3 แบบ ปร 6

7. ราย^อค ณ ะก รรม ก ารก ำห น ด ราค าก ลาง  ะ

7.1 นายนิกร คำวังสวัสด้ิ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

7.2 นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

7.3 นายประกิจ อุปรากิทธ้ี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ



ดำสั่งเทศบาลตำบลช่างเสือก 

_ ปี ๑'๙๖/๒๕๖๒

เรีอง แต่งตั้งคณะกรรมกา1กำหนดราคากลางในงานก่อลร้างของทางราชการ
************************************

อาล ัยอำนาดตามมสิคณะรัฐมนตรี เมื่อรันที่ ๖ มกราคม ๒๕'๔๑ dองมาตรการ 

บัองก้นหรีอลดโอกาสโนการสมยอมกันโนการเสนอราคา กรกั!จ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ 

เฉพาะงานประเภทงานทาง งานสะพาน งานท่อเหลี่ยม และงานอาคาร และตามมสิคณะรัฐมนตรี 

เมื่อรันที่ ๒๔ มกวาคม ๒๔๔๔ เรีอง การดำเฉนการตามมสิคณะรัฐมนตรี โนส่วนของการดัดที่อดัดจ้าง 

และราคากลาง

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการที่งโด้รับความเห้นชอบจากสภา 

เทศบาล โนการอนุมัสิโห้โช่จ่ายเจนสะสม ประดำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามมสิที่ประชุมสภา 

สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒ คร้ังท่ี ๑ เมื่อรันที่ ๑0 เมษายน ๒๔๖๒ เพี่อจ่ายเป็นค่า 

โครงการป ร ัน ป ร ุงฝ ็รจราดร กนนนม,ข ้ามรุ ซ©ย ๔ โดยคณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง 

ประกอบด้วย

๑. นายฉกร ดำรังสรัสลี่ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นประธาน

๒. นายธนทรัพอํ ขบวนงาม วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการ

๙1. นายประกิจ อุปราสิทที่ นายช่างโยธาอาจุโส เป็นกรรมการ

โห้ผู้ท ี่ใต้รับการแต่งตั้งลักษารายละเอียดดากระเปียบหนังสือสั่งการที่เที่ยวช่อง และ 

มีหน้าที่ดำนวณราคากลางซองงานที่ดะก่อสร้างตามมาตรฐานตาราง Factor F ของทางราชการ และ 

ส่งมอบให้งานพัสดุ กองคลัง เพ่ีอดำเฉนการดัดที่อดัดจ้าง หาก่ผลการสอบราคาหรีอ่ประกวดราคาสูง 

หรีอตากว่าราคากลางเกิน ๑๔ % ดะด้องที่แจงเหตุผล รายงานสำนักงานตรวดเจนแผ่นสิน หากมีปัญหา 

อุปสรรคโดให้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลช่างเสือกทราบหันท่

'ต้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นโป

สั่ง ณ รันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายคเชน เจึยกขจร ) 

นายกเทศมนตรีตำบลช่างเสือก



แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคากลางด่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลร้างเสือก

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสงเทศบาลตำบลร้างเสือก เลขท่ี 166/2562 ลว-26 เม.ย. 2562

ประ๓ ทงาน งานทาง

สถานท่ีก่อสร้าง ถนนแม่ชัว}}ง ซอย 5 หมุ่ท่ี 1 ต.ร้างเสือก อ.เสืองเร้ยงใหม่ จ.เร้ยง'ใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานรศวกรรม กองร้าง เทศบาลตำบลร้างเสือก

แบบเลขท่ี 08/2562

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 รำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา 26 เมษายน 2562

ลำดับที่ รายการ
ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

รวมเป็นฝ็น (บาท)
หมายเหตุ

1 งานโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ฃัวมุง ซอย 5 

-  ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลพ้ติกคอนกรีต (ผสมยางพารา) 

หนา 0.05 เมตร กว้างเฉท่ีย 4.00 เมตร ยาว 412 เมตร 

หรีอมีฟันท่ีโม่น้อยกว่า 1.648 ตารางเมตร

953,000.00

สรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นท้ังสิน 953,000.00

ตัวอักษร (เก้าแสนห้าหมีนสามพ้นบาทถ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลง!เอ..........

( นายฉกร คำวังสวัสส์ )

กรรมการ



แบบ ป ร .ร

งานประมาณราคา

ประ๓ ทงาน

สรปุผลการประมาณราคากลางคา่กอ่สรา้ง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเสือก

กรมส่งเสร้มการปกครองส่วนท้องล่น กระทรวงมหาดไทย 

งานทาง

สถานที่ก่อล'ร้าง ถนนแม่ขัวมุง ซอย 5 หยู่ที่ 1 ต.ช้างเสือก อ.เมืองเช้ยงใหม่ จ.เช้ยง'ใหม่

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเสือก

แบบเลขฉ่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณ,ราคาเมือ'วันท้ 26 เสือน เมษายน พ.ศ. 2562 ใช้ราคาพาเฉซย์จังหวัดเสือน มืนาคม 2562

ลำดับท้ รายการ
รวมค่างานต้นทุน 

(บาท)
Facter F

รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท)
หมายเหตุ

1 ค่าแรง+ค่าวัสดุ 730,370.00 1.3060 953,863.22 Facter F โม่เสิน 1.3060

เงินล่วงหน้าจ่าย......... 0....%

เงินประกันผลงานหัก.... 0....%

ดอกเทั้ยเงินคู้......... 6..........%

ดอกเทั้ยเงินฝากประจำ......... %

สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน 953,863.22

สืดเป็นฝ็นค่าก่อสร้างประมาณ 953,000.00

ตัวอักษร ( เก้^แสนห้าหมืนสามพันบาทฟ้วน)

ประมาณการโดย

( นางประภา รักธรรม ) 

นายช้างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

ลงล่อ

( นายฉกร คำวังสวัสดี้ )

ประธานกรรมการฯ

นายฉกร คำว ังสว ัสส ื:

หัวหน้าฝ่ายแบบ],เผนและก่อสร้าง 

.เหนชอบ

กรรมการฯ

( นายธนทร้พย์ ขบวนงาม )

ลงล่อ ^โ^^.... กรรผการฯ

( นายประศจ อุปราสิทธ )

ล ง ล ่อ  * “ ะโโโโ!!!โ!โ................อนุมสิ

( นายคเชน เจ ้ยกขจร)

นายกเทศมน๙!ตำบลช้างเสือก



ะมาณราคาคา่กอ่สรา้ง โครงการปรบัป'เงฝร็จราจร ถนนแม่ฃ้วดุง ซอย 5 

สถานทกีอ่สรา้ง ถนนแม่ฃ้'วมุง ซอย 5 ทยู่ 1 ตำบลรางเฝ็อก อำเภอเสือง จังหวัดเทียงโหม่ รายการท ี ททีนีทใีมน่อ้ยกวา่ 1,648 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที 1 / 1

ฝา่ยประมาณราคา งานรศิรกรรม ฝา่ยแบบแผนและกอ่สรา้ง

ประมาณการใดย นางประภา รักธรรม

กอง รhง กรม สง่เส่เมการปกครองนอ้งถน

ประมาณการเทอีรนัท ี 26 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น

1 งาน Track Coat 1,648.00 ตร.ม. 15.00 24,720.00 5.00 8,240.00 32,960.00

2 งานแอสฟัลท์ติกคอนกเต (ผสมยางพารา) 1,648.00 ตร.ม. 380.00 626,240.00 - - 626,240.00

3 งานดิเสันจราจร 81.00 ตร.ม. 370.00 29,970.00 - - 29,970.00 รวมค่าแรง

4 งานรึ๋อฝิวจราจรเดิมพร้อมขนทิ้ง 1,648.00 ตร.ม. - - 25.00 41,200.00 41,200.00
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730,370.00


