ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
.....................................................................
ด้ว ยองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดท าราคากลางโครงการ ปรับ ปรุ ง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย) สถานที่
ดาเนินการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย) หมู่ที่ 7 ตาบลดอยงาม อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ราคากลาง 152,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น มาตรฐานเดียวกัน 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 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย) ตามเอกสารที่แนบพร้อมประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แบบสรุปบัญชีรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แบบ ปร.๖ แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง :

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย)

สถานทีด่ าเนินการ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย) หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จานวนแบบแปลน :

แบบแปลนเลขที่ :

-

ระยะเวลาดาเนินงาน:

แผ่น

คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

ลาดับที่
1

กลุม่ งาน/งาน…………… งานโครงสร้าง
กลุม่ งาน/งาน............... งานสถาปัตยกรรม

3

กลุม่ งาน/งาน............... งานสุขาภิบาล

4

กลุม่ งาน/งาน............... งานอื่น ๆ

วัน
3

แผ่น

คานวณราคากลางเมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2561

รายการ

2

30

แบบ ปร.4 , ปร.5 จานวน :

ค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ
-

149,655.45

..............ฯลฯ................ ป้ายโครงการถาวร

3,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย................................%
เงินประกันผลงานหัก..............................%
ดอกเบีย้ เงินกู้..................6.........................%

ราคาค่าก่อสร้างที่จัดทา

ภาษีมลู ค่าเพิม่ ................7.........................%

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
ตัวอักษร

152,655.45

152,000.00

หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 075 / 2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ์ ดวงตา)
ตาแหน่ง ครู ค.ศ. 3 รร.อบต.ดอยงาม
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขา
(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

กรรมการ

(นายอาทิตย์ แสงทอง)
ตาแหน่ง ครู ค.ศ. 3 รร.อบต.ดอยงาม

หมายเหตุ
(ลงชื่อ)
(นางสาวรัชนีบลู ย์ มาระโส)
ตาแหน่ง ครู ค.ศ. 1 รร.อบต.ดอยงาม

กรรมการ

ค่าราคาต้นทุน คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตาม ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ใช้ราคาพาณิชย์จงั หวัดประจาเดือน ธันวาคม 2560
ราคาน้ามันอาเภอเมืองเชียงราย วันที่ 24 มกราคม 2561 = 28.39 บาท

แบบสรุปบัญชีรายละเอียดคานวณราคากลางค่าก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แบบ ปร.๕ แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย)
สถานทีด่ าเนินการ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม (สันช้างตาย) หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จานวนแบบแปลน :

แบบแปลนเลขที่ :

-

แผ่น

คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการ

ค่างานต้นทุน

กลุม่ งาน/งาน…………… งานโครงสร้าง
กลุม่ งาน/งาน............... งานสถาปัตยกรรม
กลุม่ งาน/งาน............... งานสุขาภิบาล
กลุม่ งาน/งาน............... งานอื่น ๆ
..............ฯลฯ................ ป้ายโครงการถาวร
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย................................%
เงินประกันผลงานหัก..............................%
ดอกเบีย้ เงินกู้.................6.........................%
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ................7.........................%

114,467.99

ระยะเวลาดาเนินงาน:

30 วัน

แบบ ปร.4 จานวน :

2

แผ่น

คานวณราคากลางเมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2561
Factor F

1.3074

ค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ

149,655.45

3,000.00

รวมค่าก่อสร้าง
ตัวอักษร

152,655.45
หนึง่ แสนห้าหมืน่ สองพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 075 / 2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ์ ดวงตา)
ตาแหน่ง ครู ค.ศ. 3 รร.อบต.ดอยงาม
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขา
(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

กรรมการ
(นายอาทิตย์

แสงทอง)

ตาแหน่ง ครู ค.ศ. 3 รร.อบต.ดอยงาม

หมายเหตุ
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวรัชนีบลู ย์ มาระโส)

ตาแหน่ง ครู ค.ศ. 1 รร.อบต.ดอยงาม

ค่าราคาต้นทุน คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตาม ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ใช้ราคาพาณิชย์จงั หวัดประจาเดือน ธันวาคม 2560
ราคาน้ามันอาเภอเมืองเชียงราย วันที่ 24 มกราคม 2561 = 28.39 บาท

