ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในโรงเรียนอบต.ดอยงาม (สันช้างตาย) ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอยงาม จะด าเนิ น การจั ด ท าราคาโครงการก่ อ สร้ า งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ ก ในโรงเรีย นอบต.ดอยงาม (สันช้ างตาย) สถานที่ดาเนินการ โรงเรีย นอบต.ดอยงาม
(สันช้างตาย) ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
กาหนด) ราคากลาง 123,600.- บาท (หนึง่ แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
จัด ซื้อจัด จ้างได้อย่างถู ก ต้องและเป็นธรรมอาศัย หลัก เกณฑ์ก ารก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จึงขอแจ้งประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนอบต.ดอยงาม (สันช้างตายตามเอกสารที่แนบพร้อม
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แบบสรุปบัญชีรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

ปร.๕ ก

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนอบต.ดอยงาม (สันช้างตาย)

ระยะเวลาดาเนินงาน:

30 วัน

สถานทีด่ าเนินการ :โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย) ตาบลดอยงาม ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แบบแปลนเลขที่ :

จานวนแบบแปลน :

ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

คานวณราคา :

ลาดับที่

รายการ

1

งานโครงสร้าง

2

ป้ายโครงการถาวร

แผ่น

แบบ ปร.๔ จานวน :

6 ธันวาคม 2559

ค่างานต้นทุน

Factor F

92,271.33

1.3074

3,000.00

ค่าก่อสร้าง
120,635.54
3,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย........................0.......%
เงินประกันผลงานหัก.......................0......%
ดอกเบีย้ เงินกู้.................................6......%
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ..............................7......%
รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้ โครงการ/งานก่อสร้าง

123,635.54

ราคาค่าก่อสร้างคิดเพียง
123,600.00
ตัวอักษร
( หนึง่ แสนสองหมืน่ สามพันหกร้อยบาทถ้วน )
ขนาดหรือเนือ้ ทีอ่ าคาร จานวน........................ตร.ม.

เฉลีย่ ...............................บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกาหนดราคากลางคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 784/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
ลงชือ่

ประธานกรรมการ

ลงชือ่

( นายฉลอง กิ่งแก้ว )

ลงชือ่

กรรมการ
( นายฉัตรภัทร์ อุ ปธิ )

ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
กรรมการ

( นางพัชรีภรณ์ ไชยยา )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

1 แผ่น

ลงชือ่

กรรมการ
( นายพชกร หอมนาน )

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

หมายเหตุ

แบบสรุปบัญชีรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

ปร.๖

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง :โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนอบต.ดอยงาม (สันช้างตาย)

ระยะเวลาดาเนินงาน:

30 วัน

แบบ ปร.๔ จานวน :

1 แผ่น

สถานทีด่ าเนินการ :โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย) ตาบลดอยงาม ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แบบแปลนเลขที่ :

จานวนแบบแปลน :

ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

คานวณราคา :

ลาดับที่

แผ่น
6 ธันวาคม 2559

รายการ

1

งานโครงสร้าง

2

ป้ายโครงการถาวร

ค่าก่อสร้าง
120,635.54
3,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย........................0.......%
เงินประกันผลงานหัก.......................0......%
ดอกเบีย้ เงินกู้.................................6......%
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ..................................7......%
รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้ โครงการ/งานก่อสร้าง

123,635.54

ราคาค่าก่อสร้างคิดเพียง

123,600.00

ตัวอักษร
ขนาดหรือเนือ้ ทีอ่ าคาร จานวน............................ตร.ม.

( หนึง่ แสนสองหมืน่ สามพันหกร้อยบาทถ้วน )

เฉลีย่ .....................................บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกาหนดราคากลางคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 784/2558 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
ลงชือ่

ประธานกรรมการ

ลงชือ่

( นายฉลอง กิ่งแก้ว )
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม
ลงชือ่

กรรมการ
( นายฉัตรภัทร์ อุปธิ )

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
กรรมการ

( นางพัชรีภรณ์ ไชยยา )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

ลงชือ่

กรรมการ
( นายพชกร หอมนาน )

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

หมายเหตุ

