ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกลาเหมือง รอบหนองควายหลวง
หมู่ท่ี 4 บ้านสันหนองควาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริห ารส่ว นตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดทาราคากลาง โครงการขุดลอก
ลาเหมือง รอบหนองควายหลวง หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตาบลดอยงาม สถานที่ดาเนินการ ลาเหมือง
หนองควายหลวงหมู่ที่ 4 ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอยงามกาหนด) งบประมาณทั้งสิ้น 384,000 - บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การดั ง กล่ า ว เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
ในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมอาศัยหลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จึงขอแจ้งประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการขุ ด ลอกล าเหมื อ ง รอบหนองควายหลวง หมู่ ที่ 4 บ้ า นสั น หนองควาย ต าบลดอยงาม
ตามเอกสารที่แนบพร้อมประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

( นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง งานชลประทาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการขุดลอกลาเหมือง รอบหนองควายหลวง หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม
สถานทีด่ าเนินการ : หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่งนายช่างโยธาชานาญงาน
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ช่องที่ 1
ลาดับ
ที่

ระยะเวลาดาเนินการ :

ช่องที่ 2

ช่องที่ 3

ช่องที่ 4

รายการ

ปริมาณ

หน่วย

30

วัน

ช่องที่ 5

ช่องที่ 6

ค่า

ช่องที่ 7

ค่างานต้นทุนต่อ

ค่างานต้นทุน

Factor

ราคาเสนอรวม เฉลีย่

(บาท)

F

1

งานถากถางและล้มต้นไม้

2,900.00

ตร.ม.

หน่วย (บาท)
2.60

2

งานขุดลอกด้วยรถขุด

4,350.00

ลบ.ม.

3

งานดินขุดด้วยเครือ่ งจักร

1,050.00

4

งานท่อทัว่ ไป
4.1 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 เมตร
4.2 งานท่อ PVC ขนาด 6 นิว้ ชั้น 8.5 ปลายบาน

บาท / หน่วย

ราคารวมทัง้ สิน้ (บาท)

7,540.00

1.3563

3.53

10,226.50

27.53

119,755.50

1.3563

37.34

162,424.38

ลบ.ม.

18.48

19,404.00

1.3563

25.06

26,317.65

36.00

เมตร

1,539.41

55,418.76

1.3563

2,087.90

75,164.46

240.00

เมตร

338.75

81,300.00

1.3563

459.45

110,267.19

รวมเงินค่างาน

283,418.26

384,400.19

รวมค่าก่อสร้างจัดทาราคากลางเป็นเงินทัง้ สิน้

384,000.00

ตัวหนังสือ ( สามแสนแปดหมื่นสี่พนั บาทถ้วน )
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 54/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ลงชือ่

ประธานกรรมการ
(นางสาวพิชาพร มังคะละ)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ลงชือ่

กรรมการ

(นางพัลลาภา สุภาวดี)
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

หมายเหตุ - ค่าแรงมติ ครม เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0421.5 / ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
และหนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรือ่ ง การปรับปรุงลายละเอียดประกอบการถอดแบบ
คานวณราคากลางงานก่อสร้าง

- ใช้ราคาจากราคาพาณิชย์จงั หวัดเชียงราย ประจาเดือน มกราคม 2560

ลงชือ่

กรรมการ
(นางสาวสุรวี รรณ์ สุรยิ วงศ์)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตกิ าร
ลงชือ่

กรรมการ

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

- ใช้ราคาน้ามันดีเซล ณ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ราคา 27.00 - 27.99 บาท ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ราคา 27.39 บาท

บัญชีรายละเอียดปริมาณโครงการงานก่อสร้างชลประทาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการขุดลอกลาเหมือง รอบหนองควายหลวง หมูท่ ี่ 4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม
สถานที่ดาเนินการ : หมูท่ ี่ 4 บ้านสันหนองควาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่งนายช่างโยธาชานาญงาน
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
ประมาณราคา : เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ปริมาณงาน :
ขุดลอกลาเหมืองกว้าง 2.50 เมตร ความลึกเฉลี่ยจากท้องลาเหมืองเดิม 1.20 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 1,450 เมตร
ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 4,350 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันดิน
384,000.00

รวมค่าก่อสร้างจัดทาราคากลางเป็นเงินทั้ งสิ้น
สามแสนแปดหมืน่ สี่พันบาทถ้วน
ตัวหนังสือ
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 54/2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ลงชือ่

ประธานกรรมการ
(นางสาวพิชาพร มังคะละ)

ลงชือ่

กรรมการ
(นางพัลลาภา สุภาวดี)

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

หมายเหตุ - ค่าแรงมติ ครม เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ตามหนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค 0421.5 / ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
และหนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เรือ่ ง การปรับปรุงลายละเอียดประกอบการถอดแบบ
คานวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชือ่

- ใช้ราคาจากราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจาเดือน มกราคม 2560
- ใช้ราคาน้ามันดีเซล ณ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ราคา 27.00 - 27.99 บาท ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ราคา 27.39 บาท

บาท

กรรมการ
(นางสาวสุรวี รรณ์ สุรยิ วงศ์)

ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตกิ าร
ลงชือ่

กรรมการ
(นายพชกร หอมนาน)

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

