ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดทาราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี สถานที่ดาเนินการ ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตาบลดอยงาม
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามกาหนด) ราคากลาง 121,500.บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
จัด ซื้อจัด จ้างได้อย่างถู ก ต้องและเป็นธรรมอาศัย หลัก เกณฑ์ก ารก าหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จึงขอแจ้งประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการกลาง ก่ อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตามเอกสารที่แนบพร้อม
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
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บัญชีรายละเอียดราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน : ความกว้างผิวทาง 4.00 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 ม.
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
ดินถมไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร พืน้ ทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย จานวน ราคาต่อหน่วย
ราคาทุน
F N ราคาต่อหน่วย x FN
ราคากลาง
1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
ลบ.ม.
7.00
483.11
3,381.76 1.3822
667.75
4,674.26
2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซเี มนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.
ตร.ม.
260.00
304.79
79,245.40 1.3822
421.28
109,532.99
3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง
ม.
44.00
52.77
2,321.88 1.3822
72.94
3,209.30
4
5

(CONTRACTION JOINT)
รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง
(EXPANSION JOINT)
งานดินถม

ม.

4.00

58.39

233.56

1.3822

80.71

322.83

ลบ.ม.

5.00

123.39

616.95

1.3822
รวมเป็นเงิน

170.55

852.75
118,592.13

ตัวหนังสือ

( หนึง่ แสนหนึง่ หมืน่ แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสามสตางค์ )

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
85,799.55
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
3 ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. 1 ป้าย
3,000.00
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
1.3822
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
6 ค่า Factor F ค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึง่ รวมค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN) = 4x6
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN) = 5x6
121,500.00
หมายเหตุ ค่าแรง มติ ครม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. 0421.5 / ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอด ตัวหนังสือ
( หนึง่ แสนสองหมืน่ หนึง่ พันห้าร้อยบาทถ้วน )
แบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ที่ 785/2559 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
( นายฉลอง กิง่ แก้ว )

ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม

ลงชื่อ

กรรมการ
( นางพัลลาภา สุภาวดี )

ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ ลงชื่อ
( นายฉัตรภัทร์ อุปธิ )

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

กรรมการ
( นายพชกร หอมนาน )

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

ปริมาณกาหนดราคากลางงานโครงการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 5 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาดาเนินการ :
30 วัน
ปริมาณงาน :
ความกว้างผิวทาง 4.00 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 ม.
ดินถมไหล่ทางเฉลีย่ ข้างละ 0.30 เมตร พืน้ ทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
121,500.00 บาท

ตัวหนังสือ
หมายเหตุ : ค่าแรงงาน

( หนึง่ แสนสองหมืน่ หนึง่ พันห้าร้อยบาทถ้วน )
ค่าแรง มติ ครม เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ กค. 0421.5 / ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
และ หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรือ่ ง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอด
แบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ใช้ราคาพาณิชย์จงั หวัดเชียงราย ประจาเดือน พฤศจิกายน 2559
และราคานาสืบจากท้องถิน่
ใช้ราคาน้ามัน ณ อาเภอเมือง ดีเซล ราคา 25.89 บาท ใช้ราคาน้ามัน ราคา 25.00 - 25.99 บาท

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ที่ 785/2559 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นายฉลอง กิง่ แก้ว )
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม
ลงชื่อ
( นายฉัตรภัทร์ อุปธิ )
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

ลงชื่อ

กรรมการ

( นางพัลลาภา สุภาวดี )
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

( นายพชกร หอมนาน )
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
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บัญชีรายละเอียดราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
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ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียปริงราย
มาณงาน : ขยายผิวทางจราจร พืน้ ทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,211.50 ตารางเมตร
ประมาณการโดย : นางจิดาภา หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดาเนินการ :
60 วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย
จานวน ราคาต่อหน่วย
ราคาทุน
F N ราคาต่อหน่วย x FN
ราคากลาง
1 งานถากถางขนาดกลาง
ตร.ม.
1,211.50
3.64
4,409.86 1.3822
5.03
6,095.31
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
ลบ.ม.
36.35
483.11
17,561.05 1.3822
667.75
24,272.88
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซเี มนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.
ตร.ม.
1,211.50
306.44
371,252.06 1.3822
423.56
513,144.60
4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง
ม.
280.00
84.30
23,604.00 1.3822
116.52
32,625.45
5
6

(CONTRACTION JOINT)
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.40 x 1.40 ม.
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 ม.

แ ห่ง
แ ห่ง

12.00
6.00

4,297.70
2,756.23

ตัวหนังสือ
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
3 ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. 1 ป้าย
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
6 ค่า Factor F ค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
= 4x6
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)

หมายเหตุ

= 5x6

ค่าแรง มติ ครม เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตามหนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค. 0421.5 / ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
และ หนังสือด่วนที่สดุ ที่ 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอด
แบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

51,572.40
16,537.38

1.3822
1.3822
รวมเป็นเงิน

5,940.28
3,809.66

( หกแสนเจ็ดหมืน่ สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ )
480,526.89
3,000.00
1.3822
673,200.00
รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
ตัวหนังสือ
( หกแสนเจ็ดหมืน่ สามพันสองร้อยบาทถ้วน )

.
ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา
( นางจิดาภา หอมนาน )
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

( นายฉลอง กิง่ แก้ว )
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม

ผู้ตรวจทาน
( นายพชกร หอมนาน )
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อานวยกองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.
เห็นควรใช้ราคา

71,283.37
22,857.97
670,279.57

เห็นชอบใช้ราคา

( คมสัน สุทธะชัย)
ตาแหน่ง ปลัด อบต.ดอยงาม
ลงชื่อ

อนุมตั ิใช้ราคา
( นายสุพิศ สมยาราช )
ตาแหน่ง รองนายก อบต.ปฎิบตั ิราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีรายละเอียดราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
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ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน : ขยายผิวทางจราจร พืน้ ทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,211.50 ตารางเมตร
ประมาณการโดย : นางจิดาภา หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
พร้อมป้ายโครงการจานวน 1 ป้าย
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดาเนินการ :
60 วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย
จานวน
ราคาต่อหน่วย
ราคาทุน
FN
ราคาต่อหน่วย x FN
ราคากลาง
งานถากถางขนาดกลาง
ตร.ม.
1
1,211.50
3.64
4,409.86
1.3822
5.03
6,095.31
ลบ.ม.
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
36.35
483.11
17,561.05
1.3822
667.75
24,272.88
ตร.ม.
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซเี มนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.
1,211.50
306.44
371,252.06
1.3822
423.56
513,144.60
ม.
4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง
280.00
84.30
23,604.00
1.3822
116.52
32,625.45
(CONTRACTION JOINT)

5
6

ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.40 x 1.40 ม.

แ ห่ง

ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.10 ม.

แ ห่ง

12.00
6.00

4,297.70
2,756.23

ตัวหนังสือ
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
3 ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. 1 ป้าย
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
6 ค่า Factor F ค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
= 4x6
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)

หมายเหตุ

= 5x6

ค่าแรง มติ ครม เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตามหนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค. 0421.5 / ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
และ หนังสือด่วนที่สดุ ที่ 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอด

51,572.40
16,537.38

1.3822
1.3822
รวมเป็นเงิน

5,940.28
3,809.66

71,283.37
22,857.97
670,279.57

( หกแสนเจ็ดหมืน่ สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์ )
480,526.89
3,000.00
1.3822
-

รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
ตัวหนังสือ ( หกแสนเจ็ดหมืน่ สามพันสองร้อยบาทถ้วน )

แบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ที่ 672/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
( นางสาวพิชาพร มังคะละ )
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ

กรรมการ

( นางพีรนุช สีธิ )
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญงาน

ลงชื่อ
กรรมการ
( นายฉัตรภัทร์ อุปธิ )
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

ลงชื่อ
( นายพชกร หอมนาน )
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

กรรมการ

673,200.00

