ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านหนองหมด
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนินการจัดทาราคากลางโครงการเทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ปริมาณงาน : พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 507.50 ตารางเมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สถานที่ดาเนินการ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม
อาเภอพาน จังหวั ด เชีย งราย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ดอยงามก าหนด) จานวน 1
โครงการ ราคากลาง 158,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพัน บาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงิน ข้อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง 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 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีสรุปรายละเอียดกาหนดราคากลาง งานก่อสร้างงานอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง :
ปริมาณงาน :
สถานที่ดาเนินการ :
ประมาณการโดย :

ลาดับที่
1
2
3

รายการ

จานวน

งานทรายรองพื้น หนา 0.03 ม.
งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4
งานเหล็กเสริม
- เหล็กเส้นกลม ขนาด RB 15 มม.
- ตะแกรงเหล็กสาเร็ จรู ป หนา 3.8 มม. ระยะห่าง 0.20 x 0.20 ม.

4
5

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองหมด
พื้นที่เทคอนกรีตไม่นอ้ ยกว่า 507.50 ตารางเมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
อาคารอเนกประสงค์ หมูท่ ี่ 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
เมื่อวันที่ :

งานแบบเหล็ก
งานหยอดยางรอยต่อ
รวมค่างานต้นทุน

หน่วย

ราคาวัสดุสงิ่ ของ

15.23
50.75

ลบ.ม.
ลบ.ม.

ราคาต่อหน่วย
280.38
1,439.73

98.75
507.50
10.05
3.56

กก.
ตร.ม.
ตร.ม.
ลิตร

21.63
24.50
100.00
45.00

จานวนเงิน ราคาต่อหน่วย
4,268.79
99.00
73,066.41
436.00
2,135.87
3.30
12,433.75
5.00
1,005.00
133.00
160.31
93,070.13

หมายเหตุ - ค่าแรง คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- ใช้ราคาวัสดุสืบจากราคาพาณิชย์จงั หวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประจาเดือน ธันวาคม 2560
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 024 /2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

( นางสุจนิ ดา อิ่นคา )

ลงชื่อ

กรรมการ
( นางพัลลาภา สุภาวดี )

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด

ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
กรรมการ

( นางพีรนุช สีธิ )
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ

ค่าแรงงาน

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ
( นายพชกร หอมนาน )

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

จานวนเงิน
1,507.28
22,127.00
325.86
2,537.50
1,336.65
27,834.29

11 มกราคม 2561
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
5,776.06
95,193.41
2,461.73
14,971.25
2,341.65
160.31
120,904.42

แบบสรุปบัญชีรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

ปร.๕ ก

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง :โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด

ระยะเวลาดาเนินงาน: 30 วัน

สถานทีด่ าเนินการ : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แบบแปลนเลขที่ :

จานวนแบบแปลน :

ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
ลาดับที่
1

รายการ

แผ่น
คานวณราคา :

11 มกราคม 2561

Factor F

ค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานโครงสร้าง

แบบ ปร.๔ จานวน :

120,904.42

1.3074

158,070.43

รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้ โครงการ/งานก่อสร้าง

158,070.43

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย........................0.......%
เงินประกันผลงานหัก.......................0......%
ดอกเบีย้ เงินกู้.................................6......%
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ..............................7......%

ราคาค่าก่อสร้างคิดเพียง
158,000.00
ตัวอักษร
( หนึง่ แสนห้าหมืน่ แปดพันบาทถ้วน )
ขนาดหรือเนือ้ ทีอ่ าคาร จานวน......507.50.......ตร.ม.

เฉลีย่ ..........311.33...บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 024 /2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

( นางสุจนิ ดา อิ่นคา )

( นางพัลลาภา สุภาวดี )

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
ลงชื่อ

ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
กรรมการ

( นางพีรนุช สีธิ )
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ
( นายพชกร หอมนาน )

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

1 แผ่น

หมายเหตุ

แบบสรุปบัญชีรายละเอียดประมาณการค่าก่อสร้าง งานอาคาร องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

ปร.๖

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง :โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด

ระยะเวลาดาเนินงาน:

30 วัน

แบบ ปร.๔ จานวน :

1 แผ่น

สถานทีด่ าเนินการ : อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองหมด ตาบลดอยงาม ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แบบแปลนเลขที่ :

จานวนแบบแปลน :

ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

คานวณราคา :

ลาดับที่
1

แผ่น
11 มกราคม 2561

รายการ

ค่าก่อสร้าง

งานโครงสร้าง

158,070.43

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย........................0.......%
เงินประกันผลงานหัก.......................0......%
ดอกเบีย้ เงินกู้.................................6......%
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ..................................7......%
รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้ โครงการ/งานก่อสร้าง

158,070.43

ราคาค่าก่อสร้างคิดเพียง

158,000.00

ตัวอักษร
ขนาดหรือเนือ้ ทีอ่ าคาร จานวน......507.50.......ตร.ม.

( หนึง่ แสนห้าหมืน่ แปดพันบาทถ้วน )

เฉลีย่ ..........311.33...บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 024 /2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

( นางสุจนิ ดา อิ่นคา )

( นางพัลลาภา สุภาวดี )

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
ลงชื่อ

ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
กรรมการ

( นางพีรนุช สีธิ )
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯชานาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ
( นายพชกร หอมนาน )

ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

หมายเหตุ

