ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3 หมู่ท่ี 7 บ้านสันช้างตาย
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนินการจัดทาราคากลางโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ปริมาณงาน : ขนาดความกว้างผิวทางไม่น้อยกว่า
4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร สถานที่ดาเนินการ ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตาบลดอยงาม อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบที่ อบต.ดอยงามกาหนด) จานวน 1 โครงการ ราคากลาง 32,200.- บาท
(สามหมื่นสองพันสองร้อ ยบาทถ้ว น) ตั้งจ่ายจากเงิน ข้อข้อบัญญั ติองค์ก ารบริหารส่วนตาบลดอยงาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ 53
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 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตาบลดอยงาม ตามเอกสารที่แนบ
พร้อมประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีรายละเอียดราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
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ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 3 หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน : ความกว้างผิวทาง 4.00 ม.หนาเฉลีย่ 0.15 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 15.00 ม.
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
พืน้ ทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย
จานวน
ราคาต่อหน่วย
ราคาทุน
FN
ราคาต่อหน่วย x FN
ราคากลาง
1
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
ลบ.ม.
1.80
479.47
863.05
1.3822
662.73
1,192.91
2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.
ตร.ม.
60.00
361.95
21,717.23
1.3822
500.29
30,017.55
3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง
ม.
8.00
89.92
719.33
1.3822
124.28
994.26
(CONTRACTION JOINT)
4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง
ม.
83.79
1.3822
115.81
(EXPANSION JOINT)
รวมเป็นเงิน
32,204.73

ตัวหนังสือ
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
5 ค่า Factor F ค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
6 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึง่ รวมค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
= 4x6
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
= 5x6
หมายเหตุ - ค่าแรง คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ใช้ราคาวัสดุสืบจากราคาพาณิชย์จงั หวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 890 /2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

( นายดิเรก วันมี )

( สามหมืน่ สองพันสองร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์ )
23,299.62
1.3822
-

รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
ตัวหนังสือ
( สามหมืน่ สองพันสองร้อยบาทถ้วน )

กรรมการ
( นางสุนิสา แก้วอ้าย )

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรรมการ
( นางพีรนุช สีธิ )

ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ

กรรมการ/เลขานุการ
( นายพชกร หอมนาน )

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

32,200.00

