ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดทาราคากลาง โครงการ ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก สถานที่ดาเนินการ ลาเหมืองสายประตูโขง หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตาบล
ดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร สูงไม่น้อยกว่า
1.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร จานวน 1.00 ช่อง (ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ
จานวน 1.00 ป้าย งบประมาณที่ใช้ 214,000.00 - บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสีพ
่ ันบาทถ้วน )
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
จัดซื้อ
จัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมอาศัยหลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จึงขอแจ้งประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมูท่ ี่ 6 บ้านสันมะกอก ตามเอกสารที่แนบพร้อมประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีรายละเอียดกาหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก
สถานที่ดาเนินการ : ลาเหมืองสายประตูโขง หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
คานวณราคากลางเมื่อวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาดาเนินการ : 45 วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย จานวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน

1

งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

แห่ง

1.00

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

งานขุดดิน
งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5
งานคอนกรีตโครงสร้าง CLASS B
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
ลวดผูกเหล็ก
งานไม้แบบสะพานและท่อเหลี่ยม

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตัน
กก.
ตร.ม.

5.00
1.75
27.68
2.47
62.00
47.33

99.00
2,252.78
2,234.11
22,579.79
51.40
842.18

ตัวหนังสือ
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3 ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. 1 ป้าย
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6 ค่า Factor F ค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)= 4x6
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ(Factor FN) = 5x6

495.00
3,942.37
61,840.16
55,772.08
3,186.80
39,860.38

ปริมาณงาน :
ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร สูงไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 8.00 เมตร จานวน 1.00 ช่อง
(ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1.00 ป้าย
F N ราคาต่อหน่วย x FN
ราคากลาง
1.2782
1.2782
1.2782
1.2782
1.2782
1.2782
รวมเป็นเงิน

126.54
2,879.50
2,855.64
28,861.49
65.70
1,076.47

165,096.79
3,000.00
1.2782
-

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามที่ 773 / 2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ประธานกรรมการ

(นายฉลอง กิ่งแก้ว)
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวสุรีวรรณ์ สุริยวงศ์)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั กิ าร อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวพิชาพร มังคะละ)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ อบต.ดอยงาม

632.71
5,039.13
79,044.10
71,287.87
4,073.37
50,949.54
211,026.72

( สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ )

ค่าแรง มติ ครม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. 0405.3 /ว.83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคานวณ
ตัวหนังสือ ( สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พนั บาทถ้วน )
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ราคานามันอาเภอเมืองเชียงราย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 = 27.19 บาท
ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประจาเดือน กันยายน2560 (ณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม 2560 ยังไม่เผยแพร่)

(ลงชื่อ)

แผ่นที่ 1 / 1

กรรมการ/เลขา

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

214,000.00

ปริมาณงานกาหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 1 / 1

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคางาน : ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก
สถานที่ดาเนินการ : ลาเหมืองสายประตูโขง หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
ระยะเวลาดาเนินการ : 45 วัน
คานวณราคากลางเมื่อวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2560
ปริมาณงาน :
ขนาดกว้างไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร สูงไม่นอ้ ยกว่า 1.80 เมตร
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 8.00 เมตร จานวน 1.00 ช่อง
(ตามแบบ อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1.00 ป้าย
บาท
รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
214,000.00

ตัวหนังสือ

( สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

ค่าแรง มติ ครม เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2560 ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. 0405.3 /ว.83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประจาเดือน กันยายน 2560 (ณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม 2560 ยังไม่เผยแพร่)
ราคานามันอาเภอเมืองเชียงราย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 = 27.19 บาท
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามที่ 773 / 2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ : ค่าแรงงาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายฉลอง กิง่ แก้ว)
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวสุรีวรรณ์ สุริยวงศ์)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นางสาวพิชาพร มังคะละ)
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ อบต.ดอยงาม

กรรมการ/เลขา

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

