ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
หมู่ท่ี 9 บ้านสันกาแพง ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดทาราคากลางโครงการ วางท่อระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านสันกาแพง สถานที่ดาเนินการ ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านสัน
กาแพง ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จานวน 68.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก (ตามแบบ อบต.ดอยงาม )
พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1.00 ป้าย (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามกาหนด) ราคากลาง
210,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณใช้จ่ายเงินตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปี 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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 วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ตาม
เอกสารที่แนบพร้อมประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีรายละเอียดคานวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 1 / 2

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านสันกาแพง
ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ้านศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จานวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก
(ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านสันกาแพง ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
คานวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาดาเนินการ : 45 วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย
จานวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน
F N ราคาต่อหน่วย x FN ราคากลาง
1 งานบ่อพักรับน้า
แห่ง
6.00
7,135.93
42,815.61 1.3822
9,863.29
2 งานท่อระบายน้า
2.1 งานท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร
ท่อน
68.00
868.46
59,055.51 1.3822
1,200.39
2.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5
ลบ.ม
0.90
1,879.40
1,691.46 1.3822
2,597.71
3 งานกาแพงกันดิน
3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4
ลบ.ม.
0.90
2,047.96
1,843.16 1.3822
2,830.69
3.2 งานเหล็กเสริม RB 9 มม.
กก.
65.86
26.09
1,718.29 1.3822
36.06
3.3 ลวดผูกเหล็ก
0.75
51.40
38.55 1.3822
71.05
4 ดินถม
ลบ.ม.
50.00
145.41
7,270.50 1.3822
200.99
รวมเป็นเงินยกยอดไป
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 913 / 2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายฉลอง กิง่ แก้ว)
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม

(นางสาววลัยพร อุปาระ)
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวพิชาพร มังคะละ)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขา

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

59,179.73
81,626.52
2,337.94
2,547.62
2,375.02
53.28
10,049.29
158,169.40

บัญชีรายละเอียดคานวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 2 / 2

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านสันกาแพง
ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ้านศูนย์ กลางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร จานวน 68 ท่อน พร้อมบ่อพัก
(ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย
สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านสันกาแพง ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
คานวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาดาเนินการ : 45 วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย
จานวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน
F N ราคาต่อหน่วย x FN ราคากลาง
ยกยอดมา
ตร.ม.
5 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.
96.00
370.32
35,550.72 1.3822
511.86
รวมเป็นเงิน

ตัวหนังสือ
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
3 ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. 1 ป้าย
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม
6 ค่า Factor F ค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
= 4x6
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
หมายเหตุ

= 5x6

ค่าราคาต้นทุน คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตาม ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดประจาเดือน พฤศจิกายน 2560 (เดือนธันวาคม 2560 ยังไม่เผยแพร่)
ราคาน้ามันอาเภอเมืองเชียงราย วันที่ 22 ธันวาคม 2560 = 27.59 บาท

( สองแสนเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบสตางค์ )
149,983.80
3,000.00
1.3822
-

รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
ตัวหนังสือ ( สองแสนหนึง่ หมื่นบาทถ้วน )

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 913 / 2560 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวพิชาพร มังคะละ)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)

(นายฉลอง กิง่ แก้ว)
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม

158,169.40
49,138.21
207,307.60

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

210,307.60
210,000.00

