ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดทาราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย สถานที่ดาเนินการ ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ความกว้างผิวทาง 3.00 ม.หนาเฉลี่ย
0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 34.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 ความกว้างผิวทาง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 ม.ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอยงามกาหนด) ราคากลาง 154,700.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ซึ่ง
ตั้งจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ้างตามวาระประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตามรายการ ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น 139,100.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
จัด ซื้อจัด จ้างได้อย่างถู ก ต้องและเป็นธรรมอาศัย หลัก เกณฑ์ก ารก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จึงขอแจ้งประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตามเอกสารที่แนบพร้อม
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน : ความกว้างผิวทาง 4.00 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 102.00 ม.
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
พืน้ ทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย
จานวน
ราคาต่อหน่วย
ราคาทุน
FN
ราคาต่อหน่วย x FN
ราคากลาง
1
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
ลบ.ม.
16.00
532.74
8,523.84
1.3822
736.35
11,781.65
2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.
ตร.ม.
408.00
313.13
127,757.04
1.3822
432.81
176,585.78
3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง
ม.
72.00
82.82
5,963.04
1.3822
114.47
8,242.11
(CONTRACTION JOINT)
4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง
ม.
4.00
74.06
296.24
1.3822
102.37
409.46
(EXPANSION JOINT)
รวมเป็นเงิน
197,019.01

ตัวหนังสือ
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
5 ค่า Factor F ค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
6 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึง่ รวมค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
= 4x6
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
= 5x6
หมายเหตุ - ค่าแรง คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ใช้ราคาวัสดุสืบจากราคาพาณิชย์จงั หวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 834 /2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

( นางสาววลัยพร อุปาระ )

กรรมการ
( นางพีรนุช สีธิ )

ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรรมการ

( นางพัลลาภา สุภาวดี )
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

กรรมการ/เลขานุการ
( นายพชกร หอมนาน )

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

( หนึง่ แสนเก้าหมืน่ เจ็ดพันสิบเก้าบาทหนึง่ สตางค์ )
142,540.16
1.3822
-

รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
ตัวหนังสือ
( หนึง่ แสนเก้าหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน )

197,000.00

ปริมาณกาหนดราคากลางงานโครงการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 3 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
ปริมาณงาน :
ความกว้างผิวทาง 4.00 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 102.00 ม.
พืน้ ทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
197,000.00 บาท

ตัวหนังสือ

วัน

( หนึง่ แสนเก้าหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน )

หมายเหตุ : ค่าแรงงาน

ค่าแรง คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ใช้ราคาพาณิชย์จงั หวัดเชียงราย ประจาเดือน สิงหาคม 2560
และราคานาสืบจากท้องถิน่
ใช้ราคาน้ามัน ณ อาเภอเมือง ดีเซล ราคา 25.49 บาท ใช้ราคาน้ามัน ราคา 25.00 - 25.99 บาท
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 834 /2560 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
( นางสาววลัยพร อุปาระ )
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรรมการ

( นางพีรนุช สีธิ )
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ

กรรมการ

( นางพัลลาภา สุภาวดี )
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ
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