
บนทกฃอความ
ส่วนราชการ ก

ที ่ นม ๕๕๒๐๔ / เ &  &)/
กองชา่ง เทศบาลตำบลโนนสงู

วันที 'เ ^  กรกฎาคม ๒๕๖๑
เร่ือง ขออนมุตีสิง่รายงานผลกำหนดราคากลางและคา่ขายแบบ จา้งเหมาโครงการปรบัปรงุถนน คสล.พร้อม 
ทอ่ระบายนํา้ คสล.ถนนเกษตร ซอย ๖ (ชุมซนบัว ๓)

เรยีน นายกเทศมนตร ี ผา่นปลดัเทศบาล

ตามทีเ่ทศบาลตำบลโนนสงู จะตำเนนิการจา้งเหมาโครงการปรบัปรงุถนน คสล. พร้อมทอ่ 
ระบาย'นก คลล.ถนนเกษตร ซอย ๖ (ชุมซนบัว ๓) ดว้ยวธิปีระมลูการจา้งดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ (ร- 
ช!ฟ0แกฐ) และไดม้กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคา่ขายแบบ ตามคำสัง่เทศบาลตำบลโนนสงู 
ท่ี ๔๕๖/ ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น้ัน

คณะกรรมการฯ ไดป้ระชมุพจิารณาเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการกำหนดราคากลางและคา่ 
ขายแบบโครงการฯ ดงักลา่ว โดยอา้งองิอตัราคา่แรงงานจากแนวทาง วธิปีฏบิตัแิละรายละเอยีดประกอบการ 
คำนวณราคากลางงานกอ่สรา้งของกรมบญัซกีลาง ฉบบัปรบัปรงุเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๙ และใขค้า่ 
?เ\(7โ0แ! I1 ฉบบัปรบัปรงุใหมป่ระกาศใขเ้มือ่วนัที ่ ๑๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ประเภทงานทางกอ่สรา้งในเขต 
ชุมซน ปรากฏวา่ โครงการปรบัปรงุถนน คสล.พรอ้มทอ่ระบายนํา้ คสล.ถนนเกษตร ซอย ๖ (ชุมซนบัว ๓) มี 
ราคากลางคา่กอ่สรา้ง จำนวน ๑,๕๘๕,๐๐๐ บาท (หนึง่ลา้นหา้แสนแปดหมืน่หา้พนับาทถว้น) และราคาคา่ 
ขายแบบแปลนในราคาชดุละ ๔๐๐ บาท (สีร่อ้ยบาทถว้น) และเพือ่ประโยซนข์องทางราซการคณะกรรมการฯ 
ได้มีมติร่วมกัน ตามเอกสารทีแ่นบมาพรอ้มนี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอบมุตีิ

(นาฃประสงค์ ไพธมีสืรั) 
.ก * ท ^ ง ^ ๆ ^ น



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ขือ่โครงการ โครงการปรันปรุงถนน คสล.พรอ้มทอ่ระบายนํา้ คสล.ถนนเกษตร ซอย ๖ (ชุมซนบัว ๓) 
/  หนว่ยงานเจา้ของโครงการ กองชา่ง เทศบาลตำบลโนนสงู

๒. วงเงินงบประมาณทีโ่ด้รับการจัดสรร ๑ ,๖ 0 0 ,0 ๐ 0  บาท 

๓. ลกัษณะงาบ
๑. กอ่สรา้งปรบัปรงุถนน คสล. ขนาดกวา้งเฉลีย่ ๓.๕๐ -  ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๑๕ เมตร 

ยาวประมาณ ๑๘๙.๐๐ เมตร หรอืมพีืน้ทีด่ำเนนิการไมน่อ้ยกวา่ ๖๖๐ ตารางเมตร 
๒. กอ่สรา้งทอ่ระบายนํา้ คสล. ขนาด0  ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร พรอ้มบอ่พกัความยาวประมาณ 

๑๘๙.๐๐ เมตร
๓. กอ่สรา้งทอ่ลอดถนน ขนาด 0  ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑ .๐๐ เมตร (ตามแบบ 

แปลนเทศบาลกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ....... ..................................
เปน็เงิน ๑,๕๘๕,๐๐๐ บาท

๕. บญัชปีระมาณการราคากลาง
๕.๑ ใบประมาณราคากลาง (คา่วสัดแุละคา่แรงงาน) แบบ ปร.๔ 
๕.๒ ใบสรปุผลประมาณราคากลางคา่กอ่สรา้ง แบบ ปร.๕ 
๕.๓ ใบสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง แบบ ปร.๖

๖. รายขือ่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายอดศิกัดี ้ พว่งคิริ ตำแหนง่ ผอูำนวยการกองชา่ง (นกับริหารงานชา่ง ระดับต้น)
๖.๒ นายขยั หมายแกว้กลาง ตำแหนง่ หวัหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ (นกับริหารงานชา่ง ระดับต้น)
๖.๓ นายเตม็ยศ แสนม่ัน ตำแหนง่ นายชา่งโยธา (ระดบัขำบาญงาน)

(ลงชือ่)....................โ..โโโโ..................... ประธานกรรมการ
(นายอดศิกัดิ ้ พว่งคิริ)

(ลง'ข ือ่)..โ^น ั̂ โ '^ โ โ โ โ ^ : : ;....^ โ..กรรมการ 
(นายขยั หมายแกว้กลาง)

(ล ง 'ข ือ่ )โโโโ''‘โโโโโโ.......................กรรมการ
(นายเตม็ยศ แสนม่ัน)
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ใบประมาณราคา ( ค่าวัสดุและแรงงาน )
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํ้า ถนนเกษตร ‘ซอย 6 ( ชุมชนบัว3 )
สถานท่ีก่อสร้าง ชุมซนบัว 3 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง
รายละเอียดโครงการ
1. ก่อสร้างถนน คลล. ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.50-4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ยาวประมาณ 189.00 เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
2. ก่อสร้างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด0  0.60x1.00 เมตร ความยาวประมาณ 189.00 เมตร 

พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)
3. ก่อสร้างท่อลอดถนน คสล. ขนาด0  0.80x1.00 เมตร ความยาวประมาณ 11.00 เมตร 

พร้อมบ่อพัก (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาบ รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

หมาย
เหตุราดา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

1.งานถบน คสล.
1 ร้ือผิวพ้ืนถนน คสล.เดิม 104 ลบ.ม. - - 600 62,400.00 62,400.00
2 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอัดคับทางเดิม 660 ตร.ม. - - 13.90 9,174.00 9,174.00
3 ทรายหยาบรองพ้ืน (หนา 5 ซม.) 33 ลบ.ม. 406 13,398.00 99 3,267.00 16,665.00
4 คอนกรีดผสมเสร็จรูปลูกบาศก์240กก./ตร.ซม. 93 ลบ.ม. 1,908 177,444.00 306 28,458.00 205,902.00
5 เหล็กเสรืม -

-เหล็ก 88 19 มม. 0.056 ตัน 19,935 1,116 2,900 162.40 1,278.00
-เหล็ก 08 16 มม. 0.317 ตัน 21,464 6,804 3,300 1,046.10 7,850.00
■ เหล็ก 88 15 มม. 0.176 ตัน 18,827 3,314 3,300 580.80 3,894.00
-  Vฬโส กา65เา 0  4  กา๓  @ 0.20x0.20 ทาทา# 660 ตร.ม. 27 17,820 5 3,300.00 21,120.00

6 งานไม้แบบข้างติดตามยาวท้ังสองข้าง 284 เมตร 15.26 4,326.21 5.34 1,513.89 5,840.00
7 ค่าหยอดยางรอยต่อ 720 เมตร 11.93 8,589.60 2.39 1,720.80 10,310.00

รวม 344,433.00 บาท
ราคาต่อตารางเมตร 521.86 บาท

ราคาท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาใช้ 521 บาท
2.งานวางท่อระบายน้ํา

1 งานดินขุด 151 ลบ.ม. - - 125 18,875.00 18,875.00
2 งานทรายหยาบรองท้ับ+ทรายถมรอบท่อ 11 ลบ.ม. 406 4,466.00 99 1,089.00 5,555.00
3 งานคอนกรีตสำเร็จกำลังอัดปรเ!ลัย 180 กก/ต รม . 44 ลบ.ม. 1,810 78,834.00 306 13,327.00 92,161.00
4 ยาแนวท่อ 209 เมตร 17.41 3,638.00 4.10 856.00 4,494.00
5 ท่อระบายน้ํา ขนาด 0  0.60 ม. มอก.ขบ 3 167 ท่อน 616 102,872 105 17,535.00 120,407.00

รวม 241,492.00 บาท
ราคาต่อเมตร 1,446.05 บาท
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ลำดับ
ท่ี

รายการ จำนวน หนว่ย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

หมาย
เหตุราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

ราคาท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาใช้ 1,446 บาท
3.งานทอ่ลอดถนน คลล. 0  0.80 เมตร

2 ดินจุด/ถมดิน 25 ลบ.ม. - - 99 2,450.00 2,450.00
3 ทรายหยาบรองพ้ืน 1 ลบ.ม. 406 406.00 99 99.00 505.00
4 คอบกรีตสำเร์จกำลังอัดประลัย 180 กก/ตร.ม. 1.10 ลบ.ม. 1,810 1,991.00 306 336.00 2,327.00
5 งานคอบกรีตสำเร็จกำลังอัดประลัย 240 กก/ดร.ม. 11.99 ลบ.ม. 1,908 22,876.00 306 3,668.00 26,544.00
6 งานเหล็กเสริม

•(ร ี ธ0 9 มม. 0.247 ตัน 19,755 4,879.00 4,100 1,012.00 5,891.00
- ลวดผูกเหล็ก 8 กก. 32 256.00 - - 256.00

7 ท่อระบายบ้ํา คสล.ขบาด 0  0.80 ม. (มอก.ช้ัน 3) 16 ท่อน 1,074 17,184.00 94 1,504.00 18,688.00
งานจ่อมแจเมหลังถนน.งานท่อ.ลอดถนน.คลล,

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอัดคันทางเดิม 17 ตร.ม. - - 13.90 229.35 229.00
2 ทรายหยาบรองพ้ืน (หนา 5 ซม.) 1.65 ลบ.ม. 406 669.90 99 163.35 833.00
3 คอบกรีดผสมเสร็จรูปลูกบาศก์240กก/ตร.,ชม. 2.48 ลบ.ม. 1,908 4,722.30 306 757.35 5,479.00
4 เหล็กเสริม -

•เหล็ก เรีธ 19 มม. 0.037 ตัน 19,935 738 2,900 107.30 844.00
•เหล็ก อ8 16 มม. 0.210 ตัน 21,464 4,507 3,300 693.00 5,200.00
•เหล็ก 88 15 มม. 0.145 ตัน 18,827 2,730 3,300 478.50 3,208.00
- พ]โ6 กา65ก 0 4 เาก๓ @0.20x0.20 กา๓# 16.50 ตร.ม. 27 446 5 82.50 528.00

รวม 72,982.00 บาท
ราคาต่อเมตร 6,634.73 บาท

ราคาท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาใช้ 6,634 บาท
4.งานบ่อพักพ!อมฝา

1 งานคอบกรีตสำเร็จกำลังอัดประล้อ 240 กก/ตร.ม. 15.72 ลบ.ม. 1,908 29,996.00 306 4,810 34,806.00
2 งานเหล็กเสริม

- 88 0  9 มม. 1.037 ตัน 19,755 20,485.00 4,100 4,251.00 24,736.00
- ลวดผูกเหล็ก 25 กก. 32 800.00 - - 800.00

3 งาบไม้แบบพร้อมค้ํายับ+ค่าประกอบไม้แบบ 266 ตร.ม. 130 34,580.00 133 35,378.00 69,958.00
4 ตะปูคละขนาด 66 กก. 56 3,696.00 - - 3,696.00
5 งานฝาบ่อพัก 22 ฝา

- เหล็กฉาก บๆาด 150x50 มม. หบา 4 มม. 357 กก. 21.35 7,621.00 12 4,284.00 11,905.00
- เหล็กแบบ ขบาด 75 มม.หนา 6 มม. 4,160 กก. 21.26 88,441.00 12 49,920.00 138,361.00
- เหล็กแบบ ขนาด 50 มม.หบา 5 มม. 5,643 กก. 20.55 115,963.00 12 67,716.00 183,679.00

6 งานทาสีกันสนิม 401 ดร.ม. 56 22,461.00 38 15,242.00 37,703.00
รวม 505,644.00 บาท
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ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ 
และค่าแรงงาน

หมาย
เหตุราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

ราคาต่อบ่อ 21,068.50 บาท
ราคาท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาใช้ 21,068 บาท

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสัน 1,164,551.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงซือ่............... ....................................................... ประธานกรรมการ

กรรมการ



สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง 
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสงู อำเภอโนนสงู จังหวัดนครราขสมีา 

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํ้า ถนนเกษตร ซอย 6 ( ชุมชนบัว3 ) 
ประ๓ ท งานทาง
สถานทีก่อ่สร้าง ชุมซนบัว 3 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองชา่ง เทศบาลตำบลโนนสงู
แบบเลขที่ กช.ก. 12 /  2561
ประมาณการ รวมทัง้หมดจำนวน 3 แผ่น ประมาณการเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561

ลำดับท่ี รายการ รวมยอดยกมา 
จำนวนเงิน (บาท)

^0โโ08 {ะ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 
+ ^ (IIงก ?

เง่ือนไข
เ^ ๐ ไว& 1

เงินล่วงหน้าจ่าย 096

1 ประเภทงานทาง 1,164,551.00 1.3624 1,586,584.28 เงินา]ระกันผลงานหัก 096

ดอกเบี้ยเงินกู้ 696

ค่าภาษียูลค่าเพม0 /^1 ) 796

รวมคา่วสัดแุละคา่แรงงานเปน็เงินทัง้สิน้ 1,586,584.00
สรุป งบประมาณที่ขอตั้งไว้ 1,600,000.00

หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ราคา และรายละเอยีดการคำนวณราคากลางงานกอ่สรา้ง 
(คา่งาน , คา่ครภุณัฑ.์, เะล01๐โ โ ) มคีวามเหมาะสมทีจ่ะนำไปโซในการพจิารณาจดัจา้งได ้ ปงีบประมาณ 2561 
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พรอ้มวางทอ่ระบายนํา้ ถนนเกษตร ซอย 6 ( ชุมซนบัว3 )

ประธานกรรมการ /  ผอ.กองชา่ง (นกับริหารงานชา่ง ระดับต้น)
( นายอดศิกัดึ ๋ พว่งคริ ิ )

( นายณฐัพล ตะเภานอ้ย ) 
ตำแหนง่ ปลดัเทศบาล

กรรมการ /  หวัหนา้ฝา่ยแบบแผนฯ (นกับริหารงานชา่ง ระดับด้น)

กรรมการ /  นายชา่งโยธา ชำนาญงาน

ตำแหนง่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสงู



แบบสรุปราคากลางงาบก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ ก่อสร้างถนน คลล. พร้อมวางท่อระบายนํ้า ถนนเกษตร ซอย 6 ( ชุมชนบัว3 )
สถานที่ก่อสร้าง ชุมซนบัว 3 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา
หน่วยงานตำเนินการ กองชา่ง เทศบาลตำบลโนนสงู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา 
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองชา่ง เทศบาลตำบลโนนสงู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสมีา 
แบบเลขท่ี กซ.ก. 12/2561 ประมาณการเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561

ลำดับ
ที ่

รายการ หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาหุน เาง ราศาต่อหน่วย X เะ,11 ราคากลาง

1 งานถนน คลล. ตร.ม. 660 521 343,860.00 1.3624 709.8104 468,474.86
2 งานวางท่อระบายน้ํา เมตร 167 1,446 241,482.00 1.3624 1,970.0304 328,995.07
3 งานท่อลอดถนน คลล.0  0.80 เมตร เมตร 11 6,634 72,974.00 1.3624 9,038.1616 99,419.77
4 งานบ่อพักพร้อมฝา บ่อ 24 21,068 505,632.00 1.3624 28,703.0432 688,873.03

1,163,948.00 7 0 7 /เแ 1,585,762.73

( โ )  ผลรวมค่างาบต้นหุนงานก่อสร้างทาง
(2 ) ผลรวมค่างานต้นหุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม
@  ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

1,163,948.00

(4 ) ค่า เะ งานก่อสร้างทาง
®  ค่า 1=301:01' 0 งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม

( 6 )  คา่ ค30(01’ ค คา่ใชจ้า่ยพเิศษตามขอ้กำหนดฯ *
®  คา่ 1=30(01’ ค งานกอ่สรา้งทางจึง่รวมคา่ใชจ้า่ยพเิศษตามขอ้กำหนดฯ (1=30(01- โะผ) ะ © X ®
®  ค่า 1=30(01- [ะ งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียมจ่ึงรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ((ะล0(01- ?ผ)ะะ © X ©

รวมเปน็เงิน 1,585,762.75 บาท
ราคากลาง 1,585,000.00 บาท

ตัวอักษร หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายณฐัพล ตะเภานอ้ย ) 
ปลดัเทศบาลตำบลโนนสงู

( นายประสงค ์ โพธ้ีมีศิริ ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสงู


