ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 3 บ้านสันผักเฮือด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้ว ยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดท าราคากลาง โครงการ วางท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเฮือด สถานที่ดาเนินการ ถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน 4-3-2-1 ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กกลางไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร จานวน 43.00 ท่อนพร้อมบ่อพัก (ตามแบบ
อบต.ดอยงาม) พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1.00 ป้าย งบประมาณที่ใช้ 206,000.00 - บาท (สองแสน
หกพันบาทถ้วน )
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
จัดซื้อ
จัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมอาศัยหลักเกณฑ์การกาหนดราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 จึงขอแจ้งประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเฮือด ตามเอกสารที่แนบ
พร้อมประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีรายละเอียดคานวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ ม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 1 / 2

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเฮือด
สถานที่ดาเนินการ : ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บา้ น 4-3-2-1 ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
คานวณราคากลางเมื่อวันที่ : เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาดาเนินการ : 45 วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย จานวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน
F N ราคาต่อหน่วย x FN ราคากลาง
แห่ง
4.00
16,712.78
66,851.13 1.3822
23,100.41
1 งานบ่อพักรับน้า
2 งานท่อระบายน้า
ท่อน
43.00
1,248.45
53,683.35 1.3822
1,725.61
2.1 งานท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร
ลบ.ม
1.20
2,207.78
2,649.34 1.3822
3,051.59
2.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5
3 งานกาแพงกันดิน
ลบ.ม.
1.58
2,383.87
3,766.52 1.3822
3,294.99
3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4
กก.
57.64
25.86
1,490.57 1.3822
35.74
3.2 งานเหล็กเสริม RB 9 มม.
กก.
1.44
51.40
74.07 1.3822
71.05
3.3 ลวดผูกเหล็ก
รวมเป็นเงินยกยอดไป
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามที่ 772 / 2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายดิเรก วันมี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวสุรีวรรณ์ สุริยวงศ์)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางพัลลาภา สุภาวดี )
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ อบต.ดอยงาม

กรรมการ/เลขา

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

92,401.63
74,201.13
3,661.91
5,206.09
2,060.27
102.38
177,633.40

บัญชีรายละเอียดคานวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลีย่ ม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 2 / 2

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านสันผักเฮือด
สถานที่ดาเนินการ : ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บา้ น 4-3-2-1 ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการกาหนดราคากลางมอบหมาย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
คานวณราคากลางเมื่อวันที่ : เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาดาเนินการ : 45 วัน
ลาดับ
รายการ
หน่วย จานวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน
F N ราคาต่อหน่วย x FN ราคากลาง
ยกยอดมา
ลบ.ม.
140.00
133.52
18,692.80 1.3822
184.55
4 ดินถม
รวมเป็นเงิน

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 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN) = 4x6
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ มซึง่ รวมค่าใช้จา่ ยพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN) = 5x6

( สองแสนสามพันสี่รอ้ ยเจ็ดสิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์ )
147,207.78
3,000.00
1.3822
-

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 ( สองแสนหกพันบาทถ้วน )
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ราคาน้ามันอาเภอเมืองเชียงราย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 = 27.19 บาท
ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ประจาเดือน กันยายน 2560 (ณ วันที่ 7 เดือนตุลาคม 2560 ยังไม่เผยแพร่)

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงามที่ 772 / 2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายดิเรก วันมี)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(นางสาวสุรีวรรณ์ สุริยวงศ์)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ อบต.ดอยงาม

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางพัลลาภา สุภาวดี )
ตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ อบต.ดอยงาม

177,633.40
25,837.19
203,470.59

กรรมการ/เลขา

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน อบต.ดอยงาม

206,470.59
206,000.00

