
ประกาศเทศบาลตำบล'รางเผือก

เร่ือง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดพื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำน ักงาน ป.ป.ซ. ให ้หน ่วยงานของรัฐเป ีดเผยข ้อม ูลรายละเอ ียดค ่าใช ้จ ่าย 

เกี่ยวกับการจัดซึ้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณ 

ที่ใต้'รับ1จัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซี๋;อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นโปใน„ 1 1 Iแนวทางเดียวกัน นัน

เทศบาลตำบลช้างเผือก จะดำเนินตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 

พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 รันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เร่ือง การกันเงินใว้เบิกในปีถัดโป กรณีโม่โต้ก่อหนี้ผูกพัน 

โครงการตามเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณปี 2562 โครงการปรับปรุงอาคารเพ ื่อใช ้เป ็นสถานธนาน ุบาล 

(บริเวณอาคารพาณีซย์ เลขท่ี 99/28-29) หมู,ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเซียงใหม่ จังหวัดเซียงใหม่ 

งบประมาณตั้งโว้ 1,900,000.- บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพ ื่อเป ็นค่าใช ้จ ่าย โครงการปรับปรุง 

อาคารเพื่อใช้เป็นสถานธนานุบาล (บริเวณอาคารพาณีชย์ เลขท่ี 99/28-29) หมู่ที่ 2 โดยมีราคากลาง 

1,900,000.- บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เงินรายโต้ ประจำป ีงบประมาณ 2562 ปรากฏตาม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็น 

สถานธนานุบาล (บริเวณอาคารพาณิชย์ เลขท่ี 99/28-29) หมู,ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองซี'ยงใหม่ 

จังหวัดเซียงใหม่

ประกาศ ณ วันท่ี 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ง *  -

(ลงซีอ) ^_________ __

นายคเซน เจียกขจร

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก



ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีโด้รับจัดสรรและราคากลางโนงานจ้างก่อสร้าง

1. ร่อโครงการ ะ โครงการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสถานธนานุบาล (บริเวณอาคารพาณิชย์

เลขท่ี 28-29) หมู่ท่ี 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเซี'ยงใหม่ จังหวัดเช้ยงใหม่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ะ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเผือก

3. วงเงินงบประมาณที่โด้รับจัดสรร ะ 1,900,000.- บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ะ

โดยสังเขป :4.1 ปรับปรุงต่อเติมพร้อมตกแต่งอาคารค.ส.ล. 3 ช้ัน จำนวน 2 คูหา

4.2 ติดตั้งสัญญาณปองกันการโจรกรรม จำนวน 3 ชุด

4.3 ติดตั้งกล้อง CCTV วงจรอด จำนวน 8 ชุด

4.4 หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช้างเผือก

5. ราคากลางคำนวณณวันท ี่:4 พฤศจ้กายน2562 เป็น 1,900,000.-บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

6. บัญสิประมาณการราคากลาง ะ

6.1 แบบ ปร 4

6.2 แบบ ปร 5

6.3 แบบ ปร 6

7. รายร่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ะ

7.1 นายนิกร คำวังสวัสด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

7.2 นายพิสันติ จันทรังษี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

7.3 นายประกิจ อุปราสัทธี้ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ



แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลช้างเผือก

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสงเทศบาลตำบลช้างเผือก เลขท่ี 230/2562 ลว 5 มิ.ย. 2562

ประ๓ ทงาน งานอาคาร

สถานท่ีก่อฬร้าง เลขท่ี 99/28-29 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เช้ยงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเผือก 

แบบเลขท่ี 09/2562

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา 4 พฤศจิกายน 2562

ลำดับท่ี รายการ
ค่าก่อสร้างท้ังหมด 

รวมเป็นเงิน (บาท)
หมายเหตุ

1 โครงการปวับปรุงสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลช้างเผือก 1,900,000.00

สรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิน 1,900,000.00

ตัวอักษร ( หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงช้อ..........

( นายนิกร คำวังสวัสด้ิ ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงช้อ

กรรมการ

ลง่ร่อ . . . . . ไ ^ .

( นายประกิจ อุปราสิทธ)

กรรมการ



แบบ ปร.ธ

งานประมาณราคา

ประ๓ทงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนกงานเทศบาลตำบล?ทงเผึอก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดโทย

อาคาร

สถานท่ีก่อสร้าง เลขท่ี 99/28-29 ม.2 ต.ช้างเฝึอก

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลช้างเผือก

แบบเลขท่ี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเฝ็อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ใช้ราคาพาเนิชย์จังหวัดเดือน กันยายน 2562

ลำดับ V รายการ
รวมค่างานต้นทุน 

(บาท)
Facter F

รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท)
หมายเหตุ

1 หมวดงาน โครงสร้าง สถาปัตยกรรม 1,406,709.64 1.3050 1,835,756.08 Facter F โม่เนิน 1.3050

สุขาภิบาล โฟฬา งานอ่ืน เงินล่วงหน้าจ่าย........ 0....%

2 หมวดงาน ครุกัณฑ์ 60,500.00 1.0700 64,735.00 เงินประกันผลงานหัก....0....%

ดอกเบ้ียเงินก้........ 6.........%

ดอกเบ้ียเงินฝากประจำ........ %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิน 1,900,491.08

สรุป คิดเป็นฝ็นค่าก่อสร้างประมาณ 1,900,000.00

ตัวอักษร ( หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธนทรัพย์ ขบวนงาม) 

ริศวกรโยธาชำนาญการ ลงชํอ

ตรวจสอบ

( นายนิกร คำวังสวัสดี้ :

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชํอ.................. .ไไ:โโโวั ....... เพชอบ

( นางวารีญา แสนศรี ธรกานนท์)

รองปลัดเทศบาล

‘สง4อ

..

นายนิกร คำวังสวัสคิ

ป ี .

( นายพิสันติ จันทรังป็)

ป ี] k  ร . . . .

ประธานกรรมการฯ

ลง?ร่อ.......... ............................  กรรมการฯ

( นายประนิจ อุปราสิทธ )

กรรมการฯ

ไ'อนุมัติ

( นายคเชน เจิยกขจร) 

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 1 / 5‘ ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงอาคารลถานธนาทุบาล เทศบาลตำบล'รางเฝือก 

ลถานทีก่อลร้าง 99/28-29 หมู่ 2 ตำบลรางเฝือก อำเภอเมือง จังหวัดเรียงใหม่ รายการที

ฝ่ายประมานเราคา ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่างเทศบาลตำบลช้างเผือก กรม ส่งเสรัมการปกครองท้องถีน

ประมาณการโดย นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ประมาณการเมือรับที 4 เดอน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

1 หมวด งานไครงลร้าง

1.1 ทุบร้ือ บันใด คลล. ห้องต้านช้ายท่ีง 3 ชน 1.00 งาน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ขนท่ี'ง

1.2 ทุบร้ือผนังก่ออิฐฉาบ'!5}น ของเดิม 142.00 ตร.ม. 40.00 5,680.00 5,680.00 ขนท่ีง

1.3 คอนกรีต กำลังอัด 240 ksc cube 23.00 ลบ.ม. 1,791.12 41,195.76 542.00 12,466.00 53,661.76

1.3 เสาเข์มเหลก ขนาด 76 มม.ยาว 1600 มม. 9.00 ต้น 4,200.00 37,800.00 1,000.00 9,000.00 46,800.00 พร้อมคอัรีง#พ 4 ฉ์ว

1.4 เหล์ก DB16 145.00 เต้น 316.19 45,847.55 - - 45,847.55 มาตรฐาน มอก.

1.5 ลวดผูกเหล์ก 25.80 กก. 32.24 831.79 - - 831.79

1.6 ค่าแรงผูก ดัด ดัด เหล์ก 2,288.00 กก. - 3.30 7,550.40 7,550.40

1.7โม้แบบ 21.00 ลบ.ฟ. 448.60 9,420.60 - - 9,420.60

1.8 ด่าแรงประกอบแบบ 64.00 ตร.ม. - - 133.00 8,512.00 8,512.00

1.9 ตะ,!5} 33.00 กก. 37.38 1,233.54 - - 1,233.54

209,537.64



สถานสีก่อสร้าง 99/28-29 ทยู่ 2 ตำบลรางเฝือก อำเภอเมือง จังหวัดเสิยงใหม่ รายการvi

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนแฉะก่อสร้าง กอง ช่างเทศบาลตำบลช้างเผือก กรม ส่งเส่ริมการปกครองท้องถน

ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลตำบล,รางเฝือก แบบ ปร.4 แผ่นvi 2/5

ประมาณการโดย นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ประมาณการเมือวันท้ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ VI รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงซอง ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น

2 MMM-gafflBrาป้คยทรรม
2.1 งานผนัง

1. ผนังก่ออิฐ มอญครีงแผ่นฉาบปูนเรียบ 35.00 ตร.ม. 229.00 8,015.00 171.00 5,985.00 14,000.00

2.งานฉาบปูนโครงสร้าง 60.00 เมตร 69.00 4,140.00 100.00 6,000.00 10,140.00

3.ผนังลูกกรงเหสีกกล่อง 1 1/2"x 1 1/2" 26.00 ตร.ม. 1,300.00 33,800.00 500.00 13,000.00 46,800.00

2.2 งานฝ็าเพดาน

1. ฝัาเพดานแผ่นฮบซ่ัม 9 มม.ฉาบเรียบ 130.00 ตร.ม. 362.00 47,060.00 - 47,060.00 วัสดุรวมค่าแรง

2. ฉาบปูนท้องพ้ีนสำเร์จ 67.00 ตร.ม. 69.00 4,623.00 82.00 5,494.00 10,117.00 เบอร้ 18

3. แผ่น อะคิสิค'โปร่งแสง ขนาด 60x60 ซม. 2.00 แผ่น 150.00 300.00 100.00 200.00 500.00

4. สิตดังตาข่ายลวดถัก ใต้หลังคาห้องด้านหลัง 2 ฉ้ว 30.00 ดร.ม. 150.00 4,500.00 100.00 3,000.00 7,500.00

2.3 งานท้นและวัสดุปูท้น

1. พ้ีนก'ระเพ้ีอง แก'รฉต,โต้ 24"x 24" สีเหมือนพ้ีนเติม 185.00 ดร.ม. 350.00 64,750.00 200.00 37,000.00 101,750.00 รวมปูนกาว

2. พ้ีนกระเ{เอง เซรามืก 12"x 12" 32.00 ดร.ม. 250.00 8,000.00 200.00 6,400.00 14,400.00 รวมปูนกาว

2.4 งานทาสี

1. สีน้ําพลาสติกอะติลิค ก่งเงา 150.00 ดร.ม. 50.00 7,500.00 30.00 4,500.00 12,000.00
2. สีนาพลาสติกอะติสิค (ทาฝัาเพดาน) 200.00 ดร.ม. 35.00 7,000.00 30.00 6,000.00 13,000.00

277,267.00



ลถานทีก่อลร้าง 99/28-29 หมู่ 2 ตำบลริ}างเฝือก อำเภอเมือง จังหวัดเทียงใหม่ รายการท่ี

ม่ายประมาณราคา ม่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่างเทศบาลตำบลช่างเผีอก กรม สิงเสรมการปกครองทองถ'น

ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลริ}างเฝือก แบบ ป'ร-4 แผ่นท่ี 3/5

ประมาณการโดย นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ประมาณการเมือวันท่ี 4 เด๊ัอินิ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น

3. สินามัน (ทาลูกกรงเหล็ก) 60.0 ตร.ม. 40.00 2,400.00 35.00 2,100.00 4,500.00

4. สิรองท่ี,นปน 350.00 ดร.ม. 35.00 12,250.00 - - 12,250.00

รวมค่าแรง

2.5 งานประตูหน้าต่าง รวมปนกาว

1. น.1 1.00 บาน 2,640.00 2,640.00 - - 2,640.00 รวมค่าแรง

2. น.3 พร้อม มุ้งลวด เหล็กดัด 1.00 บาน 2,500.00 2,500.00 - - 2,500.00 รวมค่าแรง

3. บานกระจกติดตาย 1.90x2.00 ม. 1.00 บาน 4,560.00 4,560.00 - - 4,560.00

4. เหล็กดัดขนาด 1.10x1.20 ม. 2.00 ซ่อง 660.00 1,320.00 - - 1,320.00

5. เหล็กดัดขนาด 1.10x1.90 ม. 6.00 ช่อง 1,045.00 ธ,270.00 - - 6,270.00

6. เหล็กดัดขนาด 1.10x1.60 ม. 1.00 ช่อง 800.00 800.00 - - 800.00

7.งานเสร้มลูกกรงซ่องระเปียงฃนาด 0.90x2.00 ม. 2.00 ช่อง 1,000.00 2,000.00 300.00 600.00 2,600.00

8. ป.1 1.00 บาน 8,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 พร้อมอุปกรถJ

9. ป.2 2.00 บาน 3,800.00 7,600.00 300.00 600.00 8,200.00 พร้อมอุปกรณ์

10. ป.4 1.00 บาน 4,500.00 4,500.00 - - 4,500.00 พร้อมอุปกรณ์

11. ป.5 (ห้องฉรภ้ย) มาตรฐานผู้ผลิต รวมค่าขนส่ง 1.00 บาน 220,000.00 220,000.00 - - 220,000.00 พร้อมอุปกรณ์

12. ป.6 2.00 บาน 3,800.00 7,600.00 - - 7,600.00 พร้อมอุปกรณ์

3 หมวด งานประปาสุขาภิบาล

3.3 งานปรับปรุงระบบประปาสุขาปีบาล 1.00 เหมา 3,000.00 3,000.00 - - 3,000.00

- - 288,740.00



สถานท่ีก่อ'สร้าง 99/28-29 หมู่ 2 ตำบล'รางเสือก อำเภอเสือง จังหวัดเช่ยงใหม่ รายการที่

ฝ่ายประมาถเราคา ฝ่ายแนบแผนและก่อลร้าง กอง ช่างเทศบาลตำบลช้างพีอก กรม ช่งเสริมการปกครองท้อง!!น

ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรูงอาคารลถาพรนานุบาล เทศบาลตำบล'รางเสือก แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 4/5

ประมาถเการโดย นายธนทรัพย์ ขบ'}นงาม ประมาณการเมึ่อวันท้ 4 เด็อินิ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุส่งของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น ราคาต่อหน่วย จำนวนฝ็น

4 ห.ม'รด งานโฟ&

4.1 โคมไฟแบบแขวนเพดานฝ็แผ่นสะท้อนแสง

ขนาด 2x36W 2.00 ชุด 1,265.00 2,530.00 150.00 300.00 2,830.00

4.2 โคมไฟแขวน 32W แบบกลมลำเร้จรูป 3.00 ชุด 350.00 1,050.00 115.00 345,00 1,395.00

4.3 สวิท'ช่โฟท้าทางเดียวฝังผนังขนาด 1 ช่อง 4.00 ตัว 70.00 280.00 80.00 320.00 600.00

4.4 เต้ารับไฟ'ท้าแบบฝังผังขนาด 2 ช่อง 7.00 ตัว 180.00 1,260.00 90.00 630.00 1,890.00

4.5 งานเดินสายไฟท้า พร้อมอุปกรณ์ 1.00 งาน 5,000.00 5,000.00 - - 5,000.00

4.6 ไฟส่องสว่างฉุกณ์น แบบฝ็แบตเตอร่ีขนาด 12V 1.00 ตัว 3,500.00 3,500.00 150.00 150.00 3,650.00

5 หมวดงานtkเๆ

5.1 ช้ันวางของ ขนาด 2.40x.60x1.90w. 23.00 ตัว 3,000.00 69,000.00 1,500.00 34,500.00 103,500.00

5.2 ฟ้าย สถานธนานุบาลขนาด 0.50x3.00^ 1.00 อัน 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00

5.3 อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมขาและก์อกนา 1.00 ชุด 3,000.00 3,000.00 200.00 200.00 3,200.00

5.4 ฝาตะแกรงปีดรูระบายอากาศ ห้องม่ันคง 12.00 ตัว 200.00 2,400.00 - 2,400.00

5.5 เคาว์เตอร์ทำงานพร้อมกระจกฉรภัย 1.00 ชุด 340,000.00 340,000.00 - 340,000.00

5.6 ระบบกล้องวงจรปิด cctv 8 ตัว พร้อมระบบบันทํก 1.00 งาน 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00
5.7 ระบบสัญญาณเตือนภัย และฟ้องกันการโจรกรรม 1.00 ชุด 41,200.00 41,200.00 - 41,200.00

570,665.00



ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงอาคารลถานธนานุบาล เทศบาลตำบลช้างเฝือก 

ลถานท้ก่อลร้าง 99/28-29 หมู่ 2 ตำบลช้างเฝือก อำเภอเฝือง จังหวัดเช้ยงใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 5 /5  

รายการที่

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช้างเทศบาลตำบลช้างเผีอก กรม ส่งเสรัมการปกครองท้องถน

ประมาณการโดย นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ประมาณการเมึ๋อวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

6 หมวด งานดุรุภัam -

6.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนังขนาด 24000 BTU 2.00 เคร่ือง 28,000.00 56,000.00 - 56,000.00 มาตรฐานครุภัณฑ์

6.2 ถังเคฝืดับเพสิงแบบฝือสือขนาด 10 ปอนตํ 3.00 เคร่ือง 1,500.00 4,500.00 - - 4,500.00

60,500.00


