
ประกาศเทศบาลตำบล'2Tาง เผือก

เร่ือง การเปีดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัด#อจัดจาง 

โครงการก่อลร้างระบบระบาย'พาพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนแม่ฃัวมุง

หมู่ท่ี ๑ ตำบล#างเผือก อำเภอเมืองเ#ยงใหม่ จังหวัดเ#ยงใหม่ 
***********************

ตามหนังสือกรมบัญ#กลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค๐๔๐๕r.๓/'ว ๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัด#อ

จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัด#อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามแนวทางเดียวกันฬ่

และลอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด#อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัด#อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ฬ ่ 'ป

สำหรับการจัด#อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐00 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ 

ศูนย์ข้อมูลการจัด#อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญ#กลางน้ัน

เทศบาลตำบลช้างเผือก ได้จัดทำราคากลางตามโครงการก่อสร้างระบบระบายนํ้าพร้อม 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนแม่ฃัวมุง หมู่ท่ี ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเ#ยงใหม่ จังหวัดเซี'ยงใหม่ วงเงิน 

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ กันเงินไว้เบีกเหลื่อมปี ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

ราคากลาง ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านลื่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดตารางแสดงวงเงิน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.๐๑ ท่ีได้แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประซาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ร,ถา สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายคเชน เจึยกขจร) 
นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก

http://www.gprocurement.go.th


แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกอสร้าง

1. ซ่ือโครงการ

โ,. ? . ? ! ^? ? ' ร ้ า ' I จั?พ..?!1.โ!ท่ี.®...ติ?.,บ.ลุ.’ผู้?ง̂ ®?.......
อำเภอฒืองฺเชียงใหม่ จังฺหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กฺทรอนิกส์ (^bidding) /

,1 ก่อสร้างระบบระบายนํ้าพร้อมปรับปรุงฐวจรฬรaนุนแมฃัวุมง หนที  ่๑.‘ตำนลุซ้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม
2. ห่ใ}7ย่งา'น1จาช0ง1ค7ง0ไ'3 ฟ ้̂ ร 0๊.Z. พ ิฝ ็พ่ฝ็3Q1?}JHS.O. . . . . . . . . . . . . .............................. .......

จงหวดเซยงใหม(7244.12.05 )
3. วงเงินงบประมาณที่ใด้รับจัดสรร 3.450,000.00...............................................................  บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป .โ.'..ก่อ.ส ุ.ร้า.งุร.างร®̂ .บายนา.ค...ล ุ;ล ุ.* ..ขบ?.ตบั?.กรุางกร้าง.0...5.0.เใ เ^ ,.? ..ส ัล ุ. เล ุล ุ,ย ุ.,0,.,80.เม.ตรุ,ย ุ.าาบั.รุ,ยุ.มาล ุเ ..683,.เม .? !ใ ..? .* ... . .  

ปรับเปรงฺผิว'จราจรแบบแอสฺฟลั'ท์ติกคอนกรีต หน? 0.05 เมตร ก'ร้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ยฺาวฺ 683 เมตร 

หรือม;พ้ืนท1ม่ป้อ ยุกว่า 819 ต?ราง.เมตร...............

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ~ 3 ก.ป. ^01 เใ]นเงิน 3,554,030.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานนละทอเหล่ียม

7. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประภา รักธรรม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายซางโยธาอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการกองซาง

7.2 ประกิจ อุปราสิทธ้ี กรรมการกำหนดราคากลาง บายซางโยธาอาวุโส

7.3 ธนทรัพย์ ขบวนงาม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ธนทรัพยํ ขบวนงาม 

03 สิงหาคม 2563 14:59:53



—  - —  ■ bidding) ■ โ - ;  โ - “  ~ “
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลซางเผือก/เทศบาลตำบลซางเผือก

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราฅากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
ซอโครงการ/งานกอสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้าพร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแม่ฃัวมุง หมูท่ี ๑ ตำบลจ้างเผือก อำเภอเมืองเซียงใหม จังหวัดเขียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สำตับที 

ตามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย 

X FN

ราคากลาง 1

1

1. งานรางระบายนำ

1.1 งานเบ็ดเตเด (MISCELLANEOUS)

1.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตเด 

(MISCELLANEOUS STRUCTURES)

1.1.1.1 งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ชุด 64.000 8,000.00 512,000.00 1.2764 10,211.20 653,516.80

2

1.1.1.2

รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหเก 

1.1.1.2.1 ม. 683.000 2,966.06 2,025,818.98 1.2764 3,785.87 2,585,755.34

3

รางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหเก

1.1.1.2.2 งานเบ็ดเตเด 

(MISCELLANEOUS)

1.1.1.2.2.1 งานตีเส้นจราจร

(MARKINGS)

1.น . 2.2.1.1 ดร.ม. 190.000 172.95 32,860.50 1.3607 235.33 44,713.28

THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW 

& WHITE)

2. งานปรับปรุงผิวจราจร

ธนทรัพย์ ขบวนงาม

03 สิง่หาคม 2563 15:02:35 หน้า 1 จาก 2



- - bidding) ~  “
หนวยงาบเจาของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลซางเผือก/เทศบาลตำบลข้างเผือก

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างระบบระบายนํ้าพร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแมฃัวมุง หมูท่ี ๑ ตำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเซียงใหม จังหวัดเขียงใหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลึกทรอนิกส์ (e-

ธนทรัพย ขบวนงาม 

03 สิงหาคม 2563 15:02:35 หนา 2 จาก 2



Bidding)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคๆกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบาย'นาพร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแมขัวมุง หมูท่ี ๑ ตำบลข้างเผือก อำเภอเมืองเซ่ืยง'เหม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอเลึกทรอ'นกส์ (e-

หนวยงาบเจ้าของโครงการ/งานกอสร้าง เทศบาลตำบลข้างเผือก/เทศบาลตำบลข้างเผือก

( ประกิจ อุปราสิทธ้ี ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ประภา รักธรรม ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ซนฬรัพย่ ขบวนงาม 

03 สิงหาคม 2563



- 16-

แบบสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบาย■ นาพร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนแปขัวมูง หมูที® ต.จ้างเผิอก อ.เมืองเขียงใหม่ จ.เขียงใหม่ 

ดัวยวิธีประกวดราคาอิเสืกทรอนิกส์(e-bidding) / ก่อสร้างระบบระบายนํ้าพร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนนปขัวมูง หมู่ที® ต.จ้างเผือก อ.เมืองเขียงใหม่ จ.เขียงใหม่ (72.14.12.05 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจ้างเผือก / เทศบาลตำบลจ้างเผือก

ลำดับทีตาม 

สัญญา
ลำดับที รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน Fn ราคาต่อหน่วย X f n ราคากลาง

1 งานรางระบาย'นา

1.1 งาน เบ ็ด เตล ็ด  (MISCELLANEOUS)

1.1.1 งานโครงสร ้างเบ ็ด เตล ็ด  (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

3.1 1.1.1.1 งาน ฝาปอพ ัก เห ล ็กหล ่อ ชุด 64.000 8,000.00 512,000.00 1.2764 10,211.20 653,516.80

1.1.1.2 รางระบายน ํ้าคอน กร ีต เสร ิม เหล ็ก

4.1 น . 1.2.1 รางระบายน าคอน กร ีต เสรม เหล ็ก ม. 683.000 2, 966.06 2,025,818.98 1.2764 3,785.87 2,585,755.34

1.1.1.2.2 งาบ เบ ็ด เตล ็ด  (MISCELLANEOUS)

1.1.1.2.2.1 งานต ีเส ้นจราจร (MARKINGS)

6.1 1.1.1.2.2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระด ับ  KYELLOW & WHITE) ตร.ม. 190.000 172.95 32,860.50 1.3607 235.33 44,713.28

2 งานปร ับปร ุงผ ิวจราจร

2.1 งานผ ิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1.1 งานไพรม์โค ้ต และแทคโค ้ต  (PRIME COAT & TACK COAT)

9.1 2.1.1.1 งานลาดแอสฟ ้ลต ํไพรม ็โค ้ต  (PRIME COAT) (พ ื้นทางห ินคล ุก) ตร.ม. 819.000 27.27 22,334.13 1.3607 37.10 30,390.05

2.1.2 งานแอลฟ ้ลต ์คอนกร ีต  (ASPHALT CONCRETE)

10.1 2.1.2.1 งานข ั้น ผ ิวทางแอสฟ ้ลต ์คอนกร ีต  หนา 5 ชม. (ASPHALT CONCRETE WEARING ตร.ม. 819.000 215.05 176,125.95 1.3607 292.61 239,654.58

TOTAL 3,554,030.05


