
ประกาศเทศบาลตำบล'รางเผ ือก

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซึ๋อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำน ักงาน ป.ป.ช. ให ้หน ่วยงานของรัฐเป ิดเผยข ้อมูลรายละเอ ียดค ่าใช ้จ ่าย 

เกี่ยวกับการจัดร้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ 

ที่ใด้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซี๋■ อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นโปใน 

แนวทางเดียวกัน นั้น

เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล โต้ผ่านความเห้นชอบ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างสิง

สาธารณูปโภค ภายในเขตเทศบาล จำนวน 11 โครงการ ตามมติประชุมที่ประชุมสภาเทศบาล สมัย 

สามัญ สมัยที่ 2 ประจำป ี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โครงการปรับปรุงผ ิว 

จราจรถนนภายในหมู่บ ้านเกต ุแก ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองช้ยงใหม่ จังหวัดเช้ยงใหม่ 

งบประมาณตั้งโว้ 1,680,000.- บาท (หน่ึงล้านหกแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ ่าย โครงการ 

ปร ับปรุงผ ิวจราจรถนนภายในหม ู่บ ้านเกต ุแก ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองช้ยงใหม่ 

จังหวัดเช้ยงใหม่ โดยมีราคากลาง 1,680,000.- บาท (หน่ึงล้านหกแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) เงินรายโต้ 

ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผ ิวจราจรถนนภายในหมู่บ ้านเกตุแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองช้ยงใหม่ 

จังหวัดเช้ยงใหม่

ประกาศ ณ วันท่ี )̂ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

(ลงซ่ี'อ)

นายคเชน เจียกขจร 

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก



ตาราง บก.01

ต ารางแ ส ด งวง เง ิน งบ ป ระม าณ ท ี่โด ้ร ับ จ ัด ส รรแ ล ะราค าก ล างใน งาน จ ้างก ่อ ส ร ้า ง

1. ใ!}อ ่โครงการ ะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายโนหมู่บ้านเกตุแก้ว หมู่ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเช้ยงใหม่ จังหวัดเรียงใหม่

2. หน่วยงานเจ ้าของโครงการ ะ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเผือก

3. วงเงินงบประมาณ ท ี่ใด ้ร ับจ ัดฬรร ะ 1,680,000.- บาท (หน่ึงล้านหกแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ะ

โดยลังเขป :4.1 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 6.00 เมตร 

ยาว 444 เมตร หรือมีพื้นที่โม่น้อยกว่า 2,847 ตารางเมตร

4.2 ยกขอบฝาบ่อพัก จำนวน 68 ฝา

4.3 เทปิดฝาราง ความยาว 390 เมตร

4.4 หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช้างเผือก

5. ราคากลางคำนวณณวันท ี่:6 มิถุนายน2562 เป็น1,680,000.-บาท (หน่ึงล้านหกแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)

6. บ ัญ รีประมาณ การราคากลาง ะ

6.1 แบบ ปร 4

6.2 แบบ ปร 5

6.3 แบบ ปร 6

7. รายท ี่อคณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง ะ

7.1 นายนิกร คำวังสวัสดี้ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

7.2 นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

7.3 นายพิสันติ จันทรังษี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ



คำสั่งเทศบาลตำบลข้างเผือก 

ที ช!*')f๒ ๔๖๒

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโนงานก่อสร้างของทางราชการ
************************************

อ าศ ัย อ ำน าจ ต าม ม ต ิค ณ ะร ัฐ ม น ต ร ื่ เม ื่อ ร ันท ี่ ๖  มก ราค ม  ๒๕'๔๑ เร ื่อ งม าต รก าร 

บ ัองก ันห ร ือลดโอกาสโนการสมยอมก ันโนการเสนอราคา กรถ ์} 'จ ้างเหมาก ่อสร ้างของส ่วนราชการ 

เฉพาะงานประเภทงานทาง งานสะพาน งานท่อเหลี่ยม และงานอาคาร และตามมต ิคณ ะร ัฐมนตร ี เมื่อ 

วันที่ ๒๔  มกราคม ๒๔๔๔ เรื่อง การคำเฉนการตามมต ิคณ ะร ัฐมนตร ี โนส ่วนของการจ ัดท ี่อจ ัดจ ้าง 

และราคากลาง

จ ึงแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการท ี่งโด ้ร ับความเหนชอบจากสภา 

เทศบาล โนการเหนชอบเทศบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๔๖๒ เพื่อจ่ายเป็น 

ค ่าโครงการก ่อสร้างภายโนเขตเทศบาล โครงการปรับปร ุงฝ ็วจราจรถนนภายในหม ู่บ ้านเกต ุแก ้ว 

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

โห ้ผ ู้ท ี่โด ้ร ับการแตงต ั้งต ิกษารายล ะแยดจากระเป ียบหน ังส ือส ั่งการท ี่เก ี่ยวข ้อง และที 

หน ้าท ี่คำนวณราคากลางของงานท ี่จะก ่อสร ้างตามมาตรฐานตาราง Factor F ของทางราชการ และส่ง 

มอบโห้งานพัสดุ กองคลัง เพ่ือคำเฉนการจัดท ี่อจ ัดจ ้าง หากผลการสอบราคาหร ือประกวดราคาส ูงหร ือ  

ตากว ่าราคากลางเก ้น  ๑๔ % จะต้องท ี่แจงเหตุผล รายงานสำน ักงานตรวจเง ินแผ ่นต ิน  หากท ีป ีญหา 

อุปสรรคโดโห้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลข้างเผือกทราบพันที

ท ั้งน ี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นโป

๑. นายฉกร  คำวังสวัฬดิ้ พ ัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๒. นายธนทรัพย ์i ขบวนงาม ว ิศวกรโยธาชำนาญการ

๓. นายปีส ันต ิ จันทรังปี นายช่างโยธาอารุโส

เป ็นประธาน 

เป ็นกรรมการ 

เป ็นกรรมการ

สิง ณ วิน' พ.ศ. ๒๔๖๒

( นายคเชน เจึยกขจร
■ ทเทศมนดร

นายกเทศมนตรีตำบลข้างเผอก่ .น,

.พมพ ์/VIาน



แบบ ปร.6

สรุปผลการประพาณราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบล'รางเสือก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำส่ังเทศบาลตำบลช้'างเสือก เลขท่ี 233/2562 ลว 6 สื.ย. 2562 

งานทาง

สถานที่กํอสร้าง ถนนภายในหผู่บ้านเกตุแก้ว หมู่ท่ี 2 ต.'รางเฝึอก อ.ฟ้องเช้ยงใหม่ จ.เช้ยงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานรศวกรรม กอฟาง เทศบาลตำบลช้างเสือก

แบบเลขท่ี 010/2562

ประมาณการ ดามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา 6 ร.ย. 2562

ลำดับที่ รายการ
ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

รวมเป็นฝ็น (บาท)
หมายเหตุ

1 งานโครงการปรับปรุงฝ็วจราจรถนนภายในหมู่บ้านเกตุแก้ว

-  ปรับปรุงสืวจราจรแบบแอสฟัลอัติกคอนกรัต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 

6.00 เมตร ยาว 444 เมตร หรัอมท้ันที่โม่น้อยกว่า 2.847 ดารางเมตร

-  ยกขอบฝาบ่อพัก จำนวน 68 ฝา

-  เทอดฝาราง ความยาว 645 เมตร

1,680,000.00

สรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นทั้งสิน 1,680,000.00

ตัวอักษร ( หที่งล้านหกแสนแปดหฝ็นบาทถ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงเร่อ

( นายฉกร คำวังสวัสที่ ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

, o jk r
ลงช ่อ .....................X ..............

( นายธนทรัพย์ ขบวนงาม 

กรรมการ

ลงช่อ

( นายฟิสันติ จันทรังป็)

ส่วนราชการ 

ฝ่ายประมาณราคา 

ประ๓ ทงาน

กรรมการ



แบบ ปร.ธ

งานประมาณราคา

ประ๓ ทงาน 

สถานท่ีก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลริกงเฝึอก

กรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องสิน กระทรวงมหาดไทย 

งานทาง

ถนนในหมู่บ้านเกตุแก้ว หมู่ท่ี 2 ต.ร้างเสือก อ.เฝ็องเช่ยงใหม่ จ.เช่ยงใหม่

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลร้างเสือก

แบบเลขท่ี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณ'ราคาเสือ'วันท้ 6 เสือน รถุนายน พ.ศ. 2562 ใช้ราคาพาถ!ซย์จังหวัดเสือน เมษายน 2562

สำดับท่ี รายการ
รวมค่างานต้นทุน 

(บาท)
Facter F

รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท)
หมายเหตุ

1 ค่าแรง+ค่าวัสดุ 1,288,356.71 1.3045 1,680,661.33 Facter F โม่ เสิน 1.3045

ฝ็นส่วงหน้าจ่าย.........0....%

ฝ็นประกันผลงานหัก....0....%

ดอกเบยฝ็นถู.้....... 6.........%

ดอกเฟ้ยฝ็นฝากประจำ........ %

สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นทั้งสิน 1,680,661.33

ติดเป็นฝ็นค่าก่อสร้างประมาณ 1,680,000.00

ตัวอักษร ( หฉ่งล้านหก^สนแปดหร่นบาทถ้วน)

ประมาณการโดย

นางประภา รักธรรม 

นายช่างโยธาอาจุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงช่อ ประธานกรรมการฯ

ตรวจสอบ

( นายฉกร คำวังฬวัสด้ี

( นายฉกร คำวังสวัสด )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงช่อ.......... โ]Z...../..................  กรรมการฯ

( นายธนทรัพย์ ขบวนงาม )

ลงช่อ.....................'โโโ........... ....เฟ้นชอบ

( นาง'วา'รีญา แสนศรี ธรกานนท์ )

รองปลัดเทศบาล

<
ลงช่อ...... ^ ...........................  กรรมการฯ

นายฟิสันติ จันทรังป็ )

ลงช่อ  ..............โ.'โ. อนุมัติ

( นายคเชน เรียกขจร )

นายก เทศมนตรีตำบลร้างเสือก



&1ราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับป'เงฝ็วจราจรถนนภายในหมู่บ้านเกตุแก้ว 

นทีก่อสร้าง ถนนโนหมู่บ้านเกตุแก้ว หมู่ 2 คำบส®างเผือก อำเภอเน้อง จังหวัคเทียงใหม่
แบบ ปร.4 แผ่นที 1 / 1

รายการที น้ฟ้นทีใม่น้อยกว่า 2,847ตารางเมตร

'ผ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประมาณการใดย นางประภา รักธรรม

กอง ช่าง กรม ส่งเสรีมการปกครองบ้องถน

ประมาณการเน้อวันที 6 เสือน น้ถนๆยน พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น

1 งาน Track Coat 2,847.00 ตร.ม. 15.00 42,705.00 5.00 14,235.00 56,940.00

2 งานแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต 2,847.00 ตร.ม. 240.00 683,280.00 20.00 56,940.00 740,220.00

3 งานสืเล็นจราจร 150.00 ตร.ม. 375.00 56,250.00 - - 56,250.00 รวมค่าแรง

4 งานเปล่ียนฝาบ่อพัก (เหล่ีกตะแกรง) 68.00 จุด 3,000.00 204,000.00 360.00 24,480.00 228,480.00

5 งานยกขอบฝาบ่อพัก 68.00 จุด 950.00 64,600.00 - - 64,600.00 รวมค่าแรง

6 คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสรีจ) 24.10 ลบ.ม. 1,791.12 43,165.99 306.00 7,374.60 50,540.59 หนา 0.10 ม.

7 เหล่ีก RB dia 6 มม. 84.00 เล็น 45.37 3,811.08 - - 3,811.08

8 เหล่ีก DB dia 12 มม. 167.00 เล็น 198.99 33,231.33 - - 33,231.33

9 ลวด'ผูกเหล์ก 33.00 กก. 30.37 1,002.21 - - 1,002.21

10 ค่าแรงผูก ดัด ดัด เหล็ก (ขนาด Dia. น้อยกว่า 10 มม.) 186.00 กก. - - 4.10 762.60 762.60

11 ค่าแรงผูก ดัด ดัด เหล็ก (ขนาด Dia. ตงแต่ 10 ถึง 16 มม.) 1,483.00 กก. - - 3.30 4,893.90 4,893.90

12 งานโฟ้แบบ 97.00 ตร.ม. 225.00 21,825.00 - - 21,825.00

13 งานร้ีอฝารางระบายนาเดิมพร้อมขนท้ิง 645.00 เมตร - - 40.00 25,800.00 25,800.00

v /
1,268 ,356.71 1๙ ":>  —พ" --------


