ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ขุดลอกลาเหมืองสายต้นง้าว
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่ว นตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดทาราคากลางโครงการ ขุดลอกลา
เหมืองสายต้นง้าว หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองหมด สถานที่ดาเนินการ ลาเหมืองสายต้นง้าว หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขุดลอกลาเหมืองปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้อง
กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 650.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 308.00 ลูกบาศก์
เมตร (ตามแบบ อบต.ดอยงามกาหนด) งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 11,900.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่
3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมอาศัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้พิจารณา เห็นควร
ก าหนดให้ห ลั ก เกณฑ์ก ารค านวณราคากลางงานก่อ สร้า งตามประกาศราชกิจ จานุเ บกษา ตามประกาศ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง ลงประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคา
กลางงานก่อสร้างนี้ คานวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้าง รวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบ และ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐จึงขอ
แจ้งประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ขุดลอกลาเหมืองสายต้นง้าว หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตาม
เอกสารที่แนบพร้อมประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีสรุปรายการและปริมาณงานกาหนดราคากลาง งานชลประทาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการขุดลอกลาเหมืองสายต้นง้าว หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองหมด
สถานที่ดาเนินการ : ลาเหมืองสายต้นง้าว หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
คานวณราคากลาง : เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
ปริมาณงาน :
ขุดลอกลาเหมืองปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องลาเหมืองกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 650.00 เมตร
ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 308.00 ลูกบาศก์เมตร

11,900.00 บาท
รวมค่าก่อสร้างจัดทาราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน
ตัวหนังสือ

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 310 / 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
(ลงชือ่ )

ประธานกรรมการ

(นางสาวรุง่ นภา บุญทาทอง)
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม
(ลงชือ่ )

(ลงชือ่ )

กรรมการ

(นางพัชรีภรณ์ ไชยยา)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน อบต.ดอยงาม

(ลงชือ่ )

กรรมการ/เลขา

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

กรรมการ

(นางพัลลาภา สุภาวดี)
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ อบต.ดอยงาม

หมายเหตุ

ค่าราคาต้นทุน คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตาม ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดประจาเดือน เมษายน 2561
ราคาน้ามันอาเภอเมืองเชียงราย วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 = 30.59 บาท

บัญชีแสดงรายการปริมาณงานกาหนดราคากลาง งานชลประทาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการขุดลอกลาเหมืองสายต้นง้าว หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองหมด
ปริมาณงาน : ขุดลอกลาเหมืองปากกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 650.00 เมตร
ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 308.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.ดอยงาม)
สถานที่ดาเนินการ : ลาเหมืองสายต้นง้าว หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
คานวณราคากลาง : เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาดาเนินการ :
ช่องที่ 2
ช่องที่ 1
ช่องที่ 3 ช่องที่ 4 ช่องที่ 5
ช่องที่ 6
ช่องที่ 7
ลาดับ
ค่า K
ราคา
รวม เงินทั้ งสิ้น
รายการ
ปริมาณ
หน่วย
ที่
สูตรที่
บาท / หน่วย
( บาท )
1 งานขุดลอก
ค่าขุดลอกด้วยรถขุด
308.00 ลบ.ม.
28.69
8,836.52

แผ่นที่ 1 / 1

30
วัน
ค่า
ช่องที่ 8
Factor
ราคาเสนอรวม เฉลี่ย
F
บาท / หน่วย
ราคารวมทั้ งสิ้น (บาท)
1.3563

38.91

11,984.97

รวมเงินค่างาน
8,836.52
รวมค่าก่อสร้างจัดทาราคากลางเป็นเงินทั้ งสิ้น

11,984.97
11,900.00

ตัวหนังสือ ( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 310 / 2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
(ลงชือ่ )

ประธานกรรมการ

(นางสาวรุง่ นภา บุญทาทอง)
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม
(ลงชือ่ )

(ลงชือ่ )

กรรมการ

(นางพัชรีภรณ์ ไชยยา)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน อบต.ดอยงาม

(ลงชือ่ )

กรรมการ/เลขา

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

กรรมการ

(นางพัลลาภา สุภาวดี)
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ อบต.ดอยงาม

หมายเหตุ

ค่าราคาต้นทุน คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตาม ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดประจาเดือน เมษายน 2561
ราคาน้ามันอาเภอเมืองเชียงราย วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 = 30.59 บาท

