เรื่อ ง ข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ ่ายเกี่ย วกับ การจัด พื้อ จัด จ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
ตามที่ สำนัก งาน ป.ป.ช. ให้ห น่ว ยงานของรัฐ เปิด เผยข้อ มูล รายละเอีย ดค่า ใช้จ ่า ย
เกี่ย วกับ การจัด ซี๋'อจัด จ้า ง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลางตามแบบตารางวงเงิน งบประมาณ
ที่โ ด้ร ับ จัด สรร และรายละเอีย ดค่า ใช้จ ่า ยเกี่ย วกับ การจัด ซี่; อจัด จ้า ง เพื่อ ให้ห น่ว ยงานของรัฐ เป็น โปใน
แนวทางเดียวกัน นั้น
เทศบาลตำบลช้า งเผือ ก จะดำเนิน ตามมติท ี่ป ระชุม สภาเทศบาล ได้ผ ่า นความเห้น ชอบ
อนุม ัต ิใ ห้โ อนเงิน งบประมาณโปตั้ง จ่า ยรายการใหม่ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.2562

เพื่อจ่ายเป็นค่า

โครงการก่อ สร้า งด้า นโครงสร้า งพื้น ฐาน จำนวน 3 โครงการ ตามมติป ระชุม ที่ป ระชุม สภา สมัย วิส ามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 กัน ยายน 2562 โครงการปรับ ปรุง ฝาบ่อ พัก
ถนนเจ้ด ยอด-ช่า งเคี่ย น หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเอียงใหม่ จังหวัดเอียงใหม่ งบประมาณ
ตั้งโว้ 1 ,2 8 5 ,0 0 0 .-บาท

(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ ื่อ เป ็น ค ่า ใช ้จ ่า ย โครงการ

ปรับ ปรุง ฝาบ่อ พัก ถนนเจ็ด ยอด-ช่า งเคี่ย น

หมู่ที่ 2 โดยมีร าคากลาง 1,285,000.- บาท

สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เงิน รายโด้ ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ
อุต สาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2562 ป ราก ฏ ต าม แ ผ น งาน

โครงการปรับ ปรุง ฝาบ่อ พัก

ช่างเคี่ยน หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำ๓ อเมืองเอียงใหม่ จังหวัดเอียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 22}- เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2562

ะ}

(ลงอี'อ)
นายคเชน เจียกขจร
นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก

(หนึ่งล้าน

ถนนเจ์ด ยอด -

ตาราง บก.01

ตารางแ สด งวงเงิน งบ ป ระม าณ ท ี่โ ด ้ร ับ จัด ส รรแล ะราค าก ล างใน งานจ้า งก ่อ ส ร้า ง

1. §อใค รงการ ะ โครงการปรับ ปรุง ฝาบ่อ พัก ถนนเจ์ด ยอด-ช่า งเคี่ย น หมู่ที่ 2
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเซี'ยง1
ใหม่ จังหวัดเช่ยงโหม,
2.

ห น่า ยงานเจ้า ของโครงการ ะ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเผือก

3. วงเงิน งบ ป ระม าณ ท ี่ใ ด ้ร ับ จัด ส รร ะ 1,285,000.- บาท

(หนึ่งล้านลองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. ลัก ษ ณ ะงาน ะ
โดยลังเขป :4.1 ปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ล.ล. จำนวน 107 ฝา
4.2 หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช้างเผือก
5. ราคากลางคำนวณ ณ รัน ที่:3 ตุลาคม2562 เป ็น 1,285,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแลนแปดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)
6. บ ัญ ส ิป ระม าณ ก ารราค าก ล าง ะ
6.1

แบบ ปร 4

6.2

แบบ ปร 5

6.3

แบบ ปร 6

7. ราย ท ี่อ ค ณ ะก รรม ก ารก ำห น ด ราค าก ล าง ะ
7.1 นายนิก ร คำวังสวัส ดิ้
7.2 นายธนทรัพ ย์
7.3 นายประกิจ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ สร้าง

ขบวนงาม ตำแหน่ง
อุป ราสิท ธิ้ ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

วิศ วกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

ป ร ะ๓ ทงาน

งานรางระบายนา

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนเจ็ดยอด-ช่างเที่ยน หมู่ท่ี 2 ต.'รางเฝึอก อ.ฟ้องเซ่ยงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

งานวิศวกรรม กองซ่าง เทศบาลตำบลซ่างเฝึอก

แบบเลขที่

025/2562

ประมาณการ

ตามแบบ ปร.4

ประมาณราคา

3 ตุลาคม 2562

จ.เซ่ยง'ใหม่

จำนวน 1 แผ่น

ค่าก่อสร้างทั้งหมด
หมายเหตุ

รายการ

ลำดับที่

รวมเป็น ฝ็น (บาท)
1

งานโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักถนนเจ็ดยอด-ช่างเที่ยน

1,285,000.00

- ปรับปรุงฝาบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 107 ฝา

รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นทังสิน

1,285,000.00

สรุป

ตัวอักษร

( หที่งลำนสองแสนแปดหที่นห้าพันบาทลํวน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธนทร้พส์ ขบวนงาม )
กรรมการ

ล ฬ ่อ ...................................
( นายประสิจ อุปราสิทธ )
กรรมการ

แบบ ปร.ธ
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานประมาณราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเฝือก

กรมส่งเส่ร้มการปกครองส่วนท้องล่น กระทรวงมหาดไทย
ประ๓ ทงาน

งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน หมู่ที่ 2 ต.ช้างเฝือก อ.เฝึองเช่ยงใหม่ จ.เช้ยงใหม่

เจ็าของงาน

ลำนักงานเทศบาลตำบลช้างเฝือก

แบบเลขที่
จำนวน

ปร.4

ประมาณการตามแบบ
ประมาณ'ราคาเฝือ'วันท์

3

1

พ.ศ. 2562

เสือน ตลาคม

แผ่น
ใช้ราคาพาเฉชย์จังหวัดเสือน สิงหาคม 2562
รวมค่าก่อสร้าง

รวมค่างานต้นทุน
Facter F

รายการ

ลำดับที่
1

985,280.11

ค่าแรง+ค่าวัสดุ

หมายเหตุ
(บาท)

(บาท)
1.3050

1,285,790.54 Facter F ไม่เสิน 1.3050
ฝ็นส่วงหน้าจ่าย.........0....%
ฝ็น ประกัน ผลงานหัก ....0....%
ดอกเร่ย ฝ็น ภู้........ 6.........%
ดอกเร่ยฝ็นฝากประจำ.........%

1,285,790.54

รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นทั้งสิน

สรุป

1,285,000.00

สืดเป็นฝ็นค่าก่อสร้างประมาณ
ตัวอักษร

( หฉ่งล้านสองแสนแปดหร่นห้าพันบาทท้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย
นางประภา รัก ธรรม )
นายช่างโยธาอาจุโส

ตรวจสอบ
( นายฉกร คำวังสวัฬดิ้ )
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงช่อ ......................... ..............เฟ้นชอบ
( นางวารัญ า แสนศร้ ธฝ็ก านนท์)
รองปลัดเทศบาล

ลงล่อ .....*r.................... อนุมัสิ
( นายคเชน เจ็ยกขจร )
นายกเทศมนตร้ตำบลช้างเฝือก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก ถนนเจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน
สิถิานิทกอิอิรัาง

นบบ ปร.4 แผ่นกึ๋

ถนนเจ็ดยอด-ช่างเกึ๋ยน หยู่ 2 ดำบอช่างเฝึอก อำเภอเสือง รังหรัคเช่ยง?หม่

ฝ่ายประมาณราคา

งานรีศวกรรม

ประมาณการโดย

นางประภา รักธรรม

กอง

ฝ่ายแบบแผนและก่ออร้าง

รายการกึ๋

กรม ฝงเ๙เม การปกครองท้องกึ๋น

ช่าง
ประมาณการเร่อรัน?i

ราคาวัสดุสิงของ

ล
ำ
ตับกึ๋

รายการ

จำนวน

ปรับปรุงฝาบ่อพักจำนวน 107 ฝา

3

เสือน ตุลาคม

ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

หน่วย
ราคาต่อหน่วย

107.00

ฝา

คอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสรีจ)

21.49

3

งานไม้แบบ

4

พ.ศ. 2562

จำนวนฝ็น

ราคาต่อหน่วย

856,000.00

ลบ.ม.

1,791.12

38,491.17

306.00

23.00

ลบ.ฟ.

467.29

10,747.67

-

ค่าแรงประกอบแบบ

95.00

ตร.ม.

-

5

เหล็ก RB did 9 มม.

161.00

เล็น

105.63

17,006.43

-

-

17,006.43

6

เหล็ก DB did 12 มม.

157.00

เล็น

172.12

27,022.84

-

-

27,022.84

7

ลวดผูกเหสก

44.00

กก.

32.24

1,418.56

-

-

8

ค่าแรงผูก ตัด ตัด เหสก (ขนาด Did. น้อยกจำ 10 มม.)

803.00

กก.

-

-

4.10

3,292.30

3,292.30

9

ค่าแรงผูก ตัด ตัด เหล็ก (ขนาด Did. ตั้งแต่ 10 สิง 16 มม.)

1,394.00

กก.

-

-

3.30

4,600.20

4,600.20

10

ค่ารึ้อฝาบ่อพักเล็มพร้อมขนท้ง

107.00

ฝา

-

-

70.00

7,490.00

7,490.00

งานฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ขนาด 0.60x0.60 เมตร

2

-

-

-

8,000.00

1

133.00

หมายเหตุ

จำนวนฝ็น
รวมค่าแรง

856,000.00

6,575.94

45,067.11

-

10,747.67

12,635.00

12,635.00

1,418.56

" V

1V1

1

“AV"

985,280.11

1 /1
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คำสั่งเทศบาลตำบลช้างเสือก

รก/๒๔๖๒

ที่ ^

ฟอง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโนงานก่อสร้างของทางราชการ

อาศัย อำน าจตามม ต ิค ณ ะรัฐ ม นต รี เร่อ รัน ท ี่ ๖ มกราคม ๒๔๔๑ ฟ อ งม าต รก าร

บัอ งกัน หรือ ลดโอกาสในการสมยอมกัน ในการเสนอราคา กรเฉจ้า งเหมาก่อ สร้า งของส่ว นราชการ

เฉพาะงานประเภทงานทาง งานสะพาน งานท่อ เหสืย ม และงานอาคาร และตามมติค ณ ะรัฐ มนตรื
เร่อ รัน ที่ ๒๔ มกราคม ๒๔๔๔ เรื่อง การตำเฉนการตามมติค ณะรัฐ มนตรี ในส่วนของการจัดพื้อจัดจ้าง
และราคากลาง

จึง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการที่ง ใด้รับ ความเหนชอบจากสภา
เทศบาล ในการอนุม ัต ิโ อนเรีน งบประมาณไปตั้ง จ่า ยรายการใหม่ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒
ตามมติท ี่ป ระชุม สภา สมัย รีส ามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ครั้งที่ ๒ เร่อ รัน ที่ ๑๖ กัน ยายน
๒๔๖๒ เพี่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาล โครงการปรับ ปรุง
ฝาบ่อพ้ก ถนนเจ็ดยอด-ส่างเทีย
่ น โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายฉกร คำรังสรัสที่

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เป็นประธาน

๒. นายธนทรัพอํ ขบวนงาม

รีศวกรโยธาชำนาญการ

เป็น กรรมการ

๓. นายประติจ อุป ราสิท ธิ้

นายชำงโยธาอาจุโส

เป็น กรรมการ

ให้ผ ู้ท ี่ไ ด้รับ การแต่ง ตั้งสืก ษารายละแ)ยดจากระเปียบหนังสือ สั่งการที่เที่ยวข้อ ง และมี
หน้าที่คำนวณราคากลางของงานที่จะก่อ สร้างตามมาตรฐานตาราง Factor F ของทางราชการ และส่ง
มอบให้งานพัสดุ กองคลัง เพี่อดำเฉนการจัดที่อจัดจ้าง หากผลการสอบราคาหรือ ประกวดราคาสูง หรือ
ตากว่า ราคากลางเติน ©๔ % จะต้องพื้แจงเหตุผล รายงานสำนัก งานตรวจเรีน แผ่น ดิน หากมีป ัญ หา
อุปสรรคใดให้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลช้างเสือกทราบทนที
ทั้งที่, ตั้งแต่บัดที่,เป็นต้นไป
สั่ง ณ รัน ที่

ร> ตุลาคม

พ.ศ. ๒๔๖๒

๓ ๗ “ “
( นายคเชน เจิย กขจร-)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเสือก

กเทศมนดร

{พเทศบาล
องช่าง
นาฝ่าย

XI/V...... หัวหน้างาน
พิมพ์/ทาน

