
ประกาศเทศบาลตำบลช้างเผือก

เรื่อง ข้อม ูลรายละเอียดค่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการจัด€อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง

ตามท ี่ ลำน ักงาน  ป.ป.ช. ให ้หน ่วยงานของร ัฐ เป ิด เผยข ้อม ูลรายละเอ ียดค ่าใช ้จ ่าย  

เก ี่ยวก ับการจ ัดอ ีอจ ัดจ ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเง ินงบประมาณ 

ที่ใด ้ร ับจ ัดสรร และรายละเอ ียดค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการจ ัดอ ีอจ ัดจ ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นโปใน 

แนวทางเดียวกัน น้ัน

เทศบาลตำบลช ้างเผ ือก จะดำเน ินตามมต ิท ี่ประช ุมสภาเทศบาล โต ้ผ ่านความ 

เห ็นชอบเทศบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าโครงการ 

ก ่อสร ้างส ิงสาธารณ ูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนั้าถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 3 หมู่ท ี่ 3 

ตำบลช ้างเผ ือก อำเภอเม ืองเอ ียงใหม่ จังหวัดเอียงใหม่ งบประมาณตั้งโว้ 730,000.- บาท (เจ็ดแสน 

สามหม่ืนบาทถ้วน) เพ ื่อ เป ็นค ่าใช ้จ ่าย โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนั้าถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 3 

หมู่ที่ 3 ตำบลช ้างเผ ือก อำเภอเมืองเอียงใหม่ จังหวัดเอียงใหม่ โดยม ีราคากลาง 730,000.- บาท 

(เจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) เงินรายโต้ ประจำป ีงบประมาณ 2561 ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายนั้าถนน อนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 3 

หมู่ที่ 3

ประกาศ ณ วันท่ี “2.k เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายคเชน เจียกขจร

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก



ตาราง ปปช.01

ตารางแลดงวงเงินงบประมาณท่ีโด้รับจัดลรรและราคากลางในงานจ้างก่อลร้าง

1. ซื่อโครงการ ะ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา ถนนอนุฬาวรีย์สิงห์ซอย 3 หมู่ที่ 3

2. หน่ายงานเจ้าของโครงการ ะ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเผือก

3. วงเงินงบประมาณท ี่โด้รับจัดสรร ะ 730,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ะ

โดยลังเฃป :4.1 ก่อสร้างรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 

ยาวประมาณ 194 เมตร

4.2 หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช้างเผือก 

ธ-ราคากลางคำนวณ ณวันที่ ะ 19 ตุลาคม 2561 เป็น 730,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)

6. บ'ญ?}ประมาณการราคากลาง ะ
6.1 แบบ ปร 4

6.2 แบบ ปร 5

6.3 แบบ ปร 6

7. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ะ

7.1 นายนิกร คำวังสวัสด ึ๋ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ

7.2 นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

7.3 นายประกิจ อ ุปราส ิทธ ิ้ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ



แบบ lb . 6

สรุปผลการประมาณราคากลางด่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลช้า']ฟ้อก

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำส่ังเทศบาลตำบลช้างฟ้อก เลขท่ี 497/2561 ลว 18 ต.ค. 2561

ประ๓ ทงาน งานรางระบายนา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนอนุสาวรีย์สิงดั ซอย ๓ หยู่ท่ี ๓ ต.ช้างฟ้อก อ.ฟ้องเช้ยงใหม่ ร.เช้ยงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช้าง เทศบาลตำบลช้างฟ้อก

แบบเลขท่ี 026/2561

ประมาณการ -  ดามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา 19 ตุลาคม 2561

ลำดับที่ รายการ
ค่าก่อสร้างท้ังหมด 

รวมเป็นฝ็น (บาท)
หมายเหตุ

1 งานโครงการปรับปรุงระบบระบายน๎าถนนอนุสาวรีย์สิงดั ซอย 3 

-  ก่อสร้างรางระบายนา ค.ส.ล. ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ๓ ตร สีกเฉสืย 

0.40 เมตร ยาว 194 เมตร

730,000.00

สรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นท้ังสิน 730,000.00

ตัวอักษร ( เจ์ดแสนสามหร่นบาทกํวน )

คณะกรรมการก่าหนดราคากลาง

( นายฉกร คำวังสวัสส์ ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ) 

กรรมการ

ลงช่อ ...l) ...£ .^ ...^ )r«

( นายประศร อุปราสิทธ )

กรรมการ



แบบ ปร.ธ

งานประมาณราคา

ประ๓ทงาน

สรปุผลการประมาณราคากลางคา่กอ่สรา้ง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานIทศบาลตำบลช้างเฝึอก

กรมส่งเสรีมการปกครองส่วนท้องล่น กระทรวงมหาดโทย

งานรางระบายน่า

สถานท่ีก่อสร้าง ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ซอย 3 หมู่ท่ี 3 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเรียงใหม่ ร.เรียงใหม่

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลช้างเผือก

แบบเลขท่ี

ประมาณการตามแบบ ปร.4

ประมาณ'ราคาเมือ'วันท้ 19 เสือน ตุลาคม

รำนวน 1 แผ่น

พ.ศ. 2561 ใช้ราคาพา!ฉชย์จังหวัดเสือน กันยายน 2561

ลำดับท่ี รายการ
รวมค่างานต้นทุน 

(บาท)
Footer F

รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท)
หมายเหตุ

1 งานรางระบายนา 557,682.56 1.3071 728,946.87 Footer F โม่เกิน 1.3071

2 ปายโครงการ รำนวน 1 ปาย 2,000.00 - 2,000.00 เงินล่วงหน้าจ่าย.........0....%

เงินประกันผลงานหัก....0....%

ดอกเท่ียเงินก้........ 6.........%

ดอกเท่ียเงินฝากประรำ........ %

สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิน 730,946.87

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 730,000.00

ตัวอักษร ( เจ้ดแสนสามหมืนบาทสืวน )

Jr7
ประมาณการโดย

( นางประภา ร ักธรรม) 

นายช่างโยธาอารุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวรสอบ

( นายฉกร คำวังสวัสดี้)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงรีอ

ลงรีอ

ประธานกรรมการฯ

( นายฉกร คำวังสวัสด )

ลงรีอ โท้น'ชอบ ลงรีอ

( นางวารีญา แสนศรี ธรกานนท์) 

รองปลัดเทศบาล

( นายธนทร้พย์ ขบวนงาม ) 

( นายประศร อุปราสิท^)

กรรมการฯ

กรรมการฯ

( นายคเชน เรียกขจร) 

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก



ราคาคา่ก่อสร้าง โดรงกา'รปรับปรุงระบบระบายนา์ ถนนอนสุาวรย้ส์งิด ัซอย 3 

ถานทีก่อสร้าง ถนนอนุสาวร้ย์สิงท่ ชออ 3 My 3 ตำบลร้างเฝ็อก อำเภอเฝ็อง จังหวัดเ!}ยงโหม่ แบบเสิซิที-

ฝา่ยประมาณราดา งานจศวกรรม 

ประมาณการโดย
ฝา่ยนบบนมนแสะก่อสร้าง กอง ร}าง

ประมาณการเมอ้วนัท ี ปิโ"นางประภา รักอรรม

นบบ ปร.4 นม่นที 1 / 1

รายการท ี รางขนาด 0.40x0.40 เมดร ยาว 194 เมตร

กรม ฝงเ๙เมการปกครองทอ้งกนิ

เดอน ตุสาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาค่อหน่วย จำนวนฝ็น ราคาค่อหน่วย จำนวนฝ็น

1 งานร้อราง ค.ส.ล. เทีม พร้อมร)นทีง 194.00 เมดร - - 75.00 14,550.00 14,550.00

2 งานทีนชุด ขนทีง 100.00 ลบ.ม. - - 99.00 9,900.00 9,900.00

3 คอนกร้ดโครงสร้าง (ผสมเสร้'จ) 59.38 ลบ.ม. 1,791.12 106,356.71 306.00 18,170.28 124,526.99

4 คอนกร้ดหยาบ 7.00 ลบ.ม. 1,536.00 10,752.00 398.00 2,786.00 13,538.00

5 ทราบหยาบรองทีน 8.49 ลบ.ม. 514.02 4,364.03 91.00 772.59 5,136.62

6 เหเก RB did 6 มม. 413.00 เฟ้น 48.13 19,877.69 - - 19,877.69

7 เหเก RB dia 9 มม. 400.00 เฟ้น 108.89 43,556.00 - - 43,556.00

8 เหเก DB dia 12 มม. 85.00 เฟ้น 199.82 16,984.70 - - 16,984.70

9 ลวดผูกเหเก 73.00 กก. 30.37 2,217.01 - - 2,217.01

10 ค่าแรงผูก ดัด ดัด เหเก (ขนาด Dia. ‘น้อยกว่า 10 มม.) 2,913.00 กก. - - 4.10 11,943.30 11,943.30

11 ค่าแรงผูก ดัด ดัด เหเก (ขนาด Dia. ดังแด่ 10 สืง 16 มม.) 755.00 กก. ■- - 3.30 2,491.50 2,491.50

12 ดะชุ! 72.00 กก. 46.50 3,348.00 3,348.00

13 งานไม้แบบ 120.00 ลบ.ฟ. 467.29 56.074.80. - - 56,074.80

14 ค่าแรงประกอบแบบ 480.00 ดร.ม. - - 133.00 63,840.00 63,840.00

15 งานฝาดะแกรงเหเก 18.00 ฝา 8,000.00 144,000.00 - - 144,000.00 รวมค่าแรง

16 งานท่อ PVC dia. 2 1/2" 46.00 เมดร 92.99 4,277.54 10.00 460.00 4,737.54

17 งานทรายถมร้างราง (บดอัดแน่น) 27.00 ลบ.ม. 373.83 10,093.41 91.00 2,457.00 12,550.41

18 งาน,!}อมร้างราง 29.00 ดร.ม. 285.00 8,265.00 5.00 145.00 8,410.00 รวมค่าแรง

<'1

557,682.06'" ฐ ? ' * -



คำสั่งเทศบาลตำบล'รางเผ ือก 

ที่ ? yพ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งต ั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้างของทางราชการ 

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

อาศ ัยอ ำน าจต าม ม ต ิค ณ ะร ัฐม น ต ร ี เม ื่อร ันท ี่ ๖  มกราคม ๒ ๕ ๕ ๑  เร ื่อ งม าตรการ 

บ ัองก ันหร ือลดโอกาสในการสมยอมก ันในการเสนอราคา กรณ ีจ ้างเห มาก ่อสร ้างของส ่วนราชการ 

เฉพาะงานประเภทงานทาง งานสะพาน งานท ่อเหล ี่ยม และงานอาคาร และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 

รันที่ ๒ ๕  มกราคม ๒ ๕ ๕ ๔  เรื่อง การคำเฉนการตามมต ิคณะร ัฐมนตร ี ในส ่วนของการจ ัดท ี่อจ ัดจ ้าง 

และราคากลาง

จ ึงแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการท ี่งได ้ร ับความเห ็นชอบจากสภา 

เทศบาล ในการเห ็นชอบเทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕»๑ เพ ี่อจ ่ายเป ็น 

ค่าโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาล โครงการปรับปรุงระบบระบาย'พา ถนนอนุสาวรีย์สิงห ์ ซอย ๓ 

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. นายฉกร คำ1รังสรัสล ี่ ห ัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นประธาน

๒. นายธนทรัพย์ ขบวนงาม วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการ

๓ .  นายประอีจ อ ุปราสิทธ นายชำงโยธาอาวุโส เป็นกรรมการ

ให ้ผ ู้ท ี่ใด ้ร ับการแต ่งต ั้งส ืกษารายละเอ ียดจากระเบ ียบหน ังส ือต ั้งการท ี่เก ี่ยวข ้อง และมี 

หน ้าท ี่คำนวณราคากลางของงานท ี่จะก ่อสร ้างตามมาตรฐานตาราง Factor F ของทางราชการ และส่ง 

มอบให้งานพัสดุ กองคล ัง เพ ี่อดำเน ินการจัดท ี่อจ ัดจ ้าง หากผลการสอบราคาหร ือประกวดราคาส ูงหร ือ 

ต ํ่ากว ่าราคากลางเ?ไน ๑๕  % จะต ้องท ี่แจงเหต ุผล รายงานสำน ักงานตรวจฝ ็นแผ ่นต ิน  หากม ีบ ีญ หา 

อุปสรรคใดให้รายงานนายกเทศมนตรีตำบลข้างเผือกทราบทันที

ท ั้งท ี่ ตั้งแต่บัดที่เป็นต้นโป

ตั้ง ณ รันที่ J ท ี่ ต ุลาคม พ.ศ. ๒๕»๑

( นายคเซน เจ ึยกขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลข้างเผือก


