ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง โครงการติดตั้งถังกรองน้า หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดทาราคากลางโครงการติดตั้งถังกรอง
น้า หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ปริมาณงาน : ติดตั้งถังกรองน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พร้อมประสานระบบท่อ (ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1 ป้าย สถานที่ดาเนินการ ที่ตั้งประปาหมู่บ้ าน (หน้าวัดสันช้างตาย) หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตาบล
ดอยงาม จานวน 1 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณใช้
จ่ า ยเงิ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น ข้ อ ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอยงาม งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ) ตามแผนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ หน้าที่ 49
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างถูกต้องและเป็นธรรมอาศัย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังกล่าว คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการได้พิจารณา เห็นควรกาหนดให้
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างนี้ คานวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้าง รวมทั้งกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแจ้ง
ประกาศราคากลางงานโครงการติด ตั้งถั งกรองน้า หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย ตาบลดอยงาม อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารที่แนบพร้อมประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แบบสรุปบัญชีแสดงรายการประมาณการพิจารณาราคากลางดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งถังกรองน้า หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย
สถานทีด่ าเนินการ : ทีต่ ั้งประปาหมู่บา้ น (หน้าวัดสันช้างตาย) หมู่ที่ 7 บ้านสันช้างตาย อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาดาเนินงาน:

30 วัน

แบบแปลนเลขที่ :

แบบ ปร.๔ จานวน :

3 แผ่น

ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

คานวณราคา :

23 มกราคม 2561

ลาดับที่

รายการ

ค่างาน

ภาษีมูลค่าเพิม่

ค่าดาเนินการ

7%
1

กลุม่ งาน/งาน ติดตัง้ ถังกรองน้้า
- ค่าวัสดุดา้ เนินการ

73,053.35

- ค่าแรงด้าเนินการ

21,916.01

5,113.73

21,916.01

รวมราคา
หมายเหตุ - ใช้ราคาวัสดุบางรายการสืบจากห้างร้านในท้องถิน่ ใกล้เคียง
- ค่าแรงบางรายการ คิด 30 % ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาดาเนินการคิดเพียง
ตัวอักษร

78,167.08

100,083.09

100,000.00
( หนึง่ แสนบาทถ้วน )

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางด้าเนินการ ตามค้าสัง่ องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยงาม เลขที่ 078 /2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ
(นางสุจนิ ดา อิ่นค้า)

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(นางพัชรีภรณ์ ไชยยา)

ต้าแหน่ง หัวหน้าส้านักปลัด

ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

ลงชื่อ.............................................กรรมการ

ลงชื่อ.............................................กรรมการ

(นายฉัตรภัทร์ อุปธิ)
ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

(นายพชกร หอมนาน)
ต้าแหน่ง นายช่างโยธาช้านาญงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงรายการพิจารณาราคากลางดาเนินการ

แผ่นที่ 1 / 3

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาดาเนินการ :
ปริมาณงาน :
สถานทีด่ าเนินการ :
แบบแปลนเลขที่ :
ประมาณการโดย :
รายการ

โครงการติดตัง้ ถังกรองน้้า หมูท่ ี่ 7 บ้านสันช้างตาย
ติดตัง้ ถังกรองน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พร้อมประสานระบบท่อ
(ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย
ทีต่ งั้ ประปาหมูบ่ า้ น (หน้าวัดสันช้างตาย) หมูท่ ี่ 7 บ้านสันช้างตาย อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จานวนแบบแปลน :
แผ่น
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
นายพชกร หอมนาน ต้าแหน่ง นายช่างโยธ้านาญงาน
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2561
จานวน หน่วย
ราคาวัสดุสงิ่ ของ
ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและ
หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
แรงงาน

ลาดับ
1 งานติดตั้งถังกรองน้า
- ถังกรองน้้าเหล็ก ศก. 150 ซ.ม. ความสูง 150 ซ.ม.
1.00
ถัง
48,000.00 48,000.00 14,400.00
ไม่รวมขาตัง้ ถัง ความหนาของถังไม่น้อยกว่า 4 มม.
2 งานติดตั้งวาล์วควบคุมถังกรอง
- ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 3 นิว้ ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา
738.32
110.75
2.00
ท่อน
369.16
- บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด ศก. 3 นิว้ แบบคันโยก
7,600.00
456.00
5.00
ชุด
1,520.00
- ข้อต่อพีวีซีสามทาง ขนาด ศก. 3 นิว้ ชั้น 13.5
888.78
44.44
6.00
อัน
148.13
- ข้อต่อพีวีซีงอ 90 องศา ขนาด ศก. 3 นิว้ ชั้น 13.5
468.24
23.41
6.00
อัน
78.04
- ข้อต่อพีวีซีเกลียวนอก ขนาด ศก. 3 นิว้ ชั้น 13.5
900.00
22.50
12.00
อัน
75.00
- น้้ายาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม
118.23
35.47
1.00 กระป๋อง
118.23
- เทปพันเกลียว ขนาด 12 มม. ยาว 10 เมตร
100.00
6.00
5.00
ม้วน
20.00
รวมค่างานต้นทุนยกไป
58,813.57
หมายเหตุ - ใช้ราคาวัสดุบางรายการสืบจากห้างร้านในท้องถิน่ ใกล้เคียง
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางด้าเนินการ ตามค้าสัง่ องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยงาม เลขที่ 078 /2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ
(นางสุจนิ ดา อิ่นค้า)
ต้าแหน่ง หัวหน้าส้านักปลัด

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(นางพัชรีภรณ์ ไชยยา)
ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(นายฉัตรภัทร์ อุปธิ)
ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(นายพชกร หอมนาน)
ต้าแหน่ง นายช่างโยธาช้านาญงาน

14,400.00

62,400.00

221.50
2,280.00
266.63
140.47
270.00
35.47
30.00
17,644.07

959.82
9,880.00
1,155.41
608.71
1,170.00
153.70
130.00
76,457.64

ค่าแรงคิดจาก
30 %ของราคา
วัสดุ

บัญชีแสดงรายการพิจารณาราคากลางดาเนินการ

แผ่นที่ 2 / 3

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาดาเนินการ :
ปริมาณงาน :
สถานทีด่ าเนินการ :
แบบแปลนเลขที่ :
ประมาณการโดย :
รายการ
ลาดับ

โครงการติดตัง้ ถังกรองน้้า หมูท่ ี่ 7 บ้านสันช้างตาย
ติดตัง้ ถังกรองน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พร้อมประสานระบบท่อ
(ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย
ทีต่ งั้ ประปาหมูบ่ า้ น (หน้าวัดสันช้างตาย) หมูท่ ี่ 7 บ้านสันช้างตาย อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จานวนแบบแปลน :
แผ่น
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
นายพชกร หอมนาน ต้าแหน่ง นายช่างโยธ้านาญงาน
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2561
จานวน หน่วย
ราคาวัสดุสงิ่ ของ
ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย

จานวนเงิน

ราคาต่อหน่วย

ยอดยกมา
58,813.57
3 งานประสานท่อ
- ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 3 นิว้ ชั้น 8.5 ปลายธรรมดา
4.00
ท่อน
1,476.64
369.16
- ข้อต่อตรงพีวีซี ขนาด ศก. 3 นิว้ ชั้น 13.5
4.00
อัน
205.60
51.40
- ข้อต่อพีวีซีเกลียวนอก ขนาด ศก. 3 นิว้ ชั้น 13.5
3.00
อัน
225.00
75.00
- ข้อต่อพีวีซีงอ 90 องศา ขนาด ศก. 3 นิว้ ชั้น 13.5
2.00
อัน
156.08
78.04
- หน้าจานสัน้ พีวีซี ขนาด ศก. 3 นิว้ พร้อมประเก็นยาง
2.00
อัน
540.00
270.00
- น้้ายาประสานท่อ 250 กรัม
2.00 กระป๋อง
236.46
118.23
รวมค่างานต้นทุนยกไป
61,653.35
หมายเหตุ - ใช้ราคาวัสดุบางรายการสืบจากห้างร้านในท้องถิน่ ใกล้เคียง
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางด้าเนินการ ตามค้าสัง่ องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยงาม เลขที่ 078 /2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ
(นางสุจนิ ดา อิ่นค้า)
ต้าแหน่ง หัวหน้าส้านักปลัด

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(นางพัชรีภรณ์ ไชยยา)
ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(นายฉัตรภัทร์ อุปธิ)
ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(นายพชกร หอมนาน)
ต้าแหน่ง นายช่างโยธาช้านาญงาน

110.75
15.42
22.50
23.41
81.00
35.47

จานวนเงิน

17,644.07

76,457.64

442.99
61.68
67.50
46.82
162.00
70.94
18,496.01

1,919.63
267.28
292.50
202.90
702.00
307.40
80,149.36

บัญชีแสดงรายการพิจารณาราคากลางดาเนินการ

แผ่นที่ 3 / 3

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาดาเนินการ :
ปริมาณงาน :
สถานทีด่ าเนินการ :
แบบแปลนเลขที่ :
ประมาณการโดย :
รายการ
ลาดับ

โครงการติดตัง้ ถังกรองน้้า หมูท่ ี่ 7 บ้านสันช้างตาย
ติดตัง้ ถังกรองน้้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร พร้อมประสานระบบท่อ
(ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย
ทีต่ งั้ ประปาหมูบ่ า้ น (หน้าวัดสันช้างตาย) หมูท่ ี่ 7 บ้านสันช้างตาย อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
จานวนแบบแปลน :
แผ่น
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
นายพชกร หอมนาน ต้าแหน่ง นายช่างโยธ้านาญงาน
เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2561
จานวน หน่วย
ราคาวัสดุสงิ่ ของ
ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน
หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย

จานวนเงิน

ราคาต่อหน่วย

ยอดยกมา
61,653.35
4 สารกรองน้า
- ทรายกรองละเอียด 0.12 -0.25 มม. ความจุ 20 ลิตร
20.00 กระสอบ
1,100.00
16.50
55.00
- ทรายกรองขนาดกลาง 0.5 - 1.0 มม. ความจุ 20 ลิตร
20.00 กระสอบ
1,100.00
16.50
55.00
- ทรายกรองหยาบ 1.0 - 2.0 มม. ความจุ 20 ลิตร
20.00 กระสอบ
1,100.00
16.50
55.00
- กรวดละเอียด 4.0 - 8.0 มม. ความจุ 20 ลิตร
20.00 กระสอบ
1,100.00
16.50
55.00
- กรวดขนาดกลาง 8.0 -16 มม. ความจุ 20 ลิตร
20.00 กระสอบ
1,100.00
16.50
55.00
- กรวดขนาดใหญ่ 16 - 30 มม. ความจุ 20 ลิตร
20.00 กระสอบ
1,100.00
16.50
55.00
- สารกรองแมงกานีส ขนาดความจุ 25 ลิตร
2.00 กระสอบ
2,400.00
360.00
1,200.00
- สารกรองคาบอน ขนาดความจุ 25 ลิตร
2.00 กระสอบ
2,400.00
360.00
1,200.00
รวมค่างานต้นทุน
73,053.35
หมายเหตุ - ใช้ราคาวัสดุบางรายการสืบจากห้างร้านในท้องถิน่ ใกล้เคียง
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางด้าเนินการ ตามค้าสัง่ องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยงาม เลขที่ 078 /2561 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ
(นางสุจนิ ดา อิ่นค้า)
ต้าแหน่ง หัวหน้าส้านักปลัด

ลงชื่อ.............................................กรรมการ
(นางพัชรีภรณ์ ไชยยา)
ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน

ลงชื่อ.............................................กรรมการ

ลงชื่อ.............................................กรรมการ

(นายฉัตรภัทร์ อุปธิ)
ต้าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

(นายพชกร หอมนาน)
ต้าแหน่ง นายช่างโยธาช้านาญงาน

จานวนเงิน

18,496.01

80,149.36

330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
330.00
720.00
720.00
21,916.01

1,430.00
1,430.00
1,430.00
1,430.00
1,430.00
1,430.00
3,120.00
3,120.00
94,969.36

