
ประกาศเทศบาลตำบลชิทงเผือก

เร่ือง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ่ี;อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ซ. ให้หน่วยงานของรัฐเอดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

เก่ียวกับการจัดซ่ี;อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ 

ท่ีได้'รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซี๋'อจัดจ้าง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเป็นโปใน 

แนวทางเดียวกัน น้ัน

เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล ได้ผ่านความเห้นชอบ 

อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่า

โครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 3 โครงการ ตามมติประชุมท่ีประชุมสภา สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 คร้ังท่ี 2 เม่ือรันท่ี 16 กันยายน 2562 โครงการปรับปรุงลำเหมือง 

สาธารณะบริเวณถนนอยู่เย็น ซอย 2 (หลังบ้านเลขท่ี 160/4) หมู่ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง 

เอียงใหม่ จังหวัดเอียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพ่ือเป็น 

ค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะบริเวณถนนอยู่เย็น ซอย 2 (หลังบ้านเลขท่ี 160/4) หมู่ 

ท่ี 2 โดยมีราคากลาง 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

2562 ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุง 

ลำเหมืองสาธารณะบริเวณถนนอยู่เย็น ซอย 2 (หลังบ้านเลขท่ี 160/4) หมู่ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอ 

เมืองเอียงใหม่ จังหวัดเอียงใหม่

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ลงซ่ีอ)

นายคเชน เจียกขจร 

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก



ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเง ินงบประมาณท ี่โด ้ร ับจ ัดสรรและราคากลางในงานจ ้างก ่อสร ้าง

1. 4อโครงการ ะ โครงการปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะบริเวณถนนอยู่เย์น ซอย 2

(หลังบ้านเลขท่ี 160/4) หมู่ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชํยงใหม่ จังหวัดเช้ยงใหม่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ะ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเผือก

3. วงเงินงบประมาณที่โต้รับจัดสรร ะ 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ะ

โดยลังเฃป :4.1 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คลล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร 

4.2 หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช้างเผือก

5. ราคากลางคำนวณณรันท่ี ะ 30กันยายน2562 เป็น 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)

6. บัญสิประมาณการราคากลาง ะ

6.1 แบบ ปร 4

6.2 แบบ ปร 5

6.3 แบบ ปร 6

7. รายที่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ะ

7.1 นางประภา รักธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รก.ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

7.2 นายนิกร คำวังสวัสด้ี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

7.3 นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ



แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคากรางด่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลร้างเฝือก

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำส่ังเทศบาลตำบลร้างเฝือก เลขท่ี 432/2562 ลว. 30 ก.ย. 62

ประ๓ ทงาน งานรางระบายน์า

สถานทก่อสร้าง ถนนอยู่เย็น ซอย 2 (หลังบ้านเลขท่ี 160/4) หมู่ท่ี 2 ต.ร้างเฝือก อ.เฝืองเช่ยงใหม่ จังหวัดเช่ยงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งาน,?ศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลร้างเฝือก

แบบเลขท่ี 023/2562

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา 30-ก.ย.-62

ลำดับท่ี รายการ
ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

รวมเป็นฝ็น (บาท)
หมายเหตุ

1 งานโครงการปรับปรุงลำเหฝึองสาธารณะบรัเวณถนนอยู่เย็น ซอย 2 

(หลังบ้านเลขท่ี 160/4)

-  ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. รูปดัวยู ขนาดกร้างประมาณ 1.20 เมตร 

สีกเฉท่ีย 1.00 เมตร ยาว 150 เมตร

950.000.00

สรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นทั้งสิน 950,000.00

ดัวอักษร ( เบ้าแสนห้าหฝ็นบาทบ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงช่อ.............

( นายฉกร คำวังสวัสดี้ )

ประธานกรรมการฉํซหนดราคากลาง

( นายธน่ทรัพย์ ขบวนงาม

กรรมการ

ลงช่อ

( นายฟิสันติ จันทรังป็ )

กรรมการ



แบบ ปร.ธ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

งานประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเสือก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดโทย 

ประ๓ทงาน งานรางระบาย'พา

สถานท่ีก่อสร้าง สำห้วยบริเวณถนนอยู่เย็น ซอย 2 (หลังบ้านเลขท่ี 160/4) หมูท่ี 2 ตำบลช้างเสือก

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเสือก

แบบ เลข'นิ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณ'ราคาเฝือ,วันนิ 30 เสือน กันยายน พ.ศ. 2562 ใช้ราคาพาtนิชย์จังหวัดเสือน สิงหาคม 2562

สำดับท่ี รายการ
รวมค่างานต้น'ทุน 

(บาท)
Facter F

รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท)
หมายเหตุ

1 งานรางระบาย'พา 726,366.18 1.3063 948,852.14 Facter F โม่เกิน 1.3063

2 บ้ายโครงการ 2,000.00 - 2,000.00 เงินล่วงหน้าจ่าย........0....%

เงินประกันผลงานหัก... 0....%

ดอกเท่ียเงินภู้........6........%

ดอกเท่ียเงินฝากประจำ........%

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิน 950,852.14

ฬรุป สืดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 950,000.00

ตัวอักษร (เก้าแสนห้าเหฝ็นบาทถ้วน )

3F
ประมาณการโดย ................................. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางประภา รักธรรม) 

นายช้างโยธาอาวโส

ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

( บ AAJtT ^
ลง!}อ..............rrz ....... ......... เห้นชอบ

( นางวาริญา แสนศริ ธ?เกานนท์)

รองปลัดเทศบาล

___ ^ ^ . .......  ประธานกรรมการฯ

( นายนิกร คำวังสวัสด้ี), โร!!ลงซอ...... .3,/.....&................  กรรมการฯ

( นายธนทรัพย์ ขบวนงาม )

ลง!}อ...... rz .........................  กรรมการฯ

( นายฟิสันสื จันทรังนิ )

*« v

ลง1เร่อ......โ!................... .ไโโโโโ!อนุมัติ

( นายคเซน เจ้ยกขจร) 

นายกเทศมนตริตำบลช้างเสือก



.1̂* ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลำเหน้องอาธารณะบรัเวณถนนอยู่เย็น ซออ 2 (พลังบ้านเลขที่ 160/4) แบบ ปร.4 แผ่นร 1 / 1

อถานที่ก่ออร้าง ลำฟ้วยบรัทณถนนอยู่เย็น ซออ 2 (หลังบ้านเลขที่ 160/4) หผู่ 2 คำบอ#างเรอก อำเภอเน้อง จังหวัดเข้ยงโหม่ รายการที่ รางซนาค 1.20x1.00 ม. ยาา 150 ม.

ฟ้ายประมาณราคา งานรัศวกรรม ฟ้ายแบบแผนและก่ออร้าง กอง ลำง กรม ส่งเอรัมการปกครองฟ้องอิน

ประมาณการไคน นางประภา รักธรรม ประมาณการเน้อวันที่ 30 เดอิน กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนฝืน ราคาต่อหน่วย จำนวนฝืน

1 งานสินชุด 173.00 ลบ.ม. - - 99.00 17,127.00 17,127.๓

2 งานสินถมข้างราง 30.00 ลบ.ม. 300.00 9,000.๓ 99.00 2,970.00 11,970๓

3 งานโครงสร้าง

3.1 ทรายหยาบรองฟ้น 15.00 ลบ.ม. 514.02 7,710.30 91.00 1,365.00 9,075.30

3.2 คอนกรัตหยาบรองที่น 12.36 ลบ.ม. 1,536.00 18,984.96 398.00 4,919.28 23,904.24

3.3 คอนกรัตผสมเสร้จกำลังอัดโม,น้อยกว่า 240 ksc. 111.00 ลบ.ม. 1,791.12 198,814.32 495.00 54,945.00 253,759.32

3.4โม้แบบ 165.00 ลบ.ฟ. 467.29 77,102.85 - - 77,102.85

3.5โม้เคร่า 56.00 ลบ.ฟ. 467.29 26,168.24 - - 26,168.24

3.6 โม้ค์ายัน ขนาด 3" ยาวประมาณ 3 เมตร 56.00 ท่อน 35.00 1,960.00 - - 1,960.00

3.7 ตะยู่ 99.00 กก. 46.50 4,603.50 - - 4,603.50

3.8 นามัน'ทาสิว 660.00 ตร.ม. 10.00 6,600.00 - - 6,600.00

3.9 ค่าแรงประกอบแบบ แบบเปสีอยสิว 660.00 ตร.ม. - - 154.00 101,640.00 101,640.00

3.10 เหลัก DB did 12 มม. 813.00 เฟ้น 172.19 139,990.47 - - 139,990.47

3.11 ลวดผูกเหลัก 144.00 กก. 32.24 4,642.56 - - 4,642.56

3.10 ค่าแรงผูก ดัด ดัด เหลัก (ขนาด Did. ต้ังแต่ 10 สืง 16 มม 7,219.00 กก. - - 3.30 23,822.70 23,822.70

3.11 งานทำทาง1งรถเข็น ลำหรับว่ิงเทคอนกรัต 120.00 เมตร 200.00 24,000.00 - - 24,000.00

เน้องจากรถส่งคอนกรัตผสมเสร้จเข้าโม่โต้

/

Y  .

> . ^ โ !
เ ^ ^ ใ \

726,366.18



คำส่ังเทศบาลตำบล'รางเผือก 

ที<่z รๆ ช่> /๒๔๖๒
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อฬร้างของทางราชการ

************************************

อาศ ัยอำนาจตามมต ิคณะรัฐมนตรี เมื่อรันที่ ๖ มกราคม ๒๔๔๑ เร ื่องมาตรการ 

ปี'องกันหรือลดโอกาสโนการสมยอมกันโนการเสนอราคา กรณีจ้างเหมาก่อสร้างของส่วนราชการ 

เฉพาะงานประเภทงานทาง งานสะพาน งานท่อเหลี่ยม และงานอาคาร และตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อรันที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๔๔ เรื่อง การดำเฉนการตามมติคณะรัฐมนตรี โนส่วนของการจัดที่อจัดจ้าง 

และราคากลาง

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการที่งโด้รับความเห์นชอบจากสภา 

เทศบาล โนการอนุมัติโอนเงินงบประมาณโปตั้งจ่ายรายการโหม่ ประจำ!(งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ 

ตามมติที่ประชุมสภา สมัยรีสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔ ว ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อรันที่ ๑๖ กันยายน 

๒๔0๒ เที่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการด้านโครงสร้างที่นฐานภายในเขตเทศบาล โครงการปรับปรุง 

ลำเหร ‘องสาสารณะบริเวณถนนอยู่เย็น ซอย ๒ (หลังบ้านเลขท่ี ๑๖๐/๔) โดยคณะกรรมการกำหนด 

ราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายฉกร คำรังสรัสลี่ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นประธาน

๒. นายธนทรัพย์ ขบวนงาม วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการ

๓. นายพิสันติ จันทรังษี นายช่างโยธาอาจุโส เป็นกรรมการ

โห้ผู้ที่โด้รับการแต่งตั้งสืกษารายละเปียดจากระเปียบหนังสือตั้งการที่เกี่ยวข้อง และปี 

หน้าที่คำนวณราคากลางของงานที่จะก่อสร้างตามมาตรฐานตาราง Factor F ของทางราชการ และส่ง 

มอบโห้งานพัสดุ กองคลัง เท่ีอดำเฉนการจัดที่อจัดจ้าง หากผลการสอบราคาหรือประกวดราคาสูงหรือ 

ตํ่ากว่าราคากลางเปีน ๑๔ % จะต้องที่แจงเหตุผล รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นติน หากปีปัญหา 

อุปสรรคโดโห้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลช้างเฝือกทราบหันปี

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นโป

ต้ัง ณ รันที ่ ro 0 กนัยายน พ.ศ. ๒๔0๒

( นายคเชน เจยึกขจร ) 

นายกเทศมนตรีตำบลชา้งเฝอืก


