ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนาด้วยพลังงานไฟฟ้า
หมู่ท่ี 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตาบลดอยงาม
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้ว ยองค์ ก ารบริ หารส่ ว นตาบลดอยงาม จะด าเนิน การจั ดท าราคากลางโครงการปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตาบลดอยงาม จังหวัดเชียงราย สถานที่
ดาเนิน การ หมู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านท่ าดอกแก้ ว ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จัง หวัดเชีย งราย พร้ อมป้า ย
โครงการ จานวน 1 ป้าย ราคากลาง 2,354,000.- บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พัน บาทถ้วน)
ตั้งจ่ายจากเงินที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

บัญชีรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง งานชลประทาน องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แผ่นที่ 5 / 5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสบู น้าด้วยไฟฟ้า บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตาบลดอยงาม
สถานทีด่ าเนินการ : หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาดาเนินการ :
90
วัน
ช่องที่ 1
ช่องที่ 2
ช่องที่ 3 ช่องที่ 4
ช่องที่ 5
ช่องที่ 6
ค่า
ลาดับ
Factor
ค่างานต้นทุนต่อ ค่างานต้นทุน
รายการ
ปริมาณ
หน่วย
ที่
(บาท)
F
หน่วย (บาท)
3 งานขุดลอกพืน้ ทีก่ ักเก็บน้า บริเวณทีต่ ั้งสถานีสบู น้าและ
พืน้ ทีต่ ่อเนือ่ ง
- ค่าขุดดินด้วยเครือ่ งจักร งานขนย้ายดิน ระยะขนย้าย
11,000.00
ลบ.ม
43.00
473,000.00
1.3563
ไม่เกิน 2 กิโลเมตร (กองแต่งดิน)

ช่องที่ 7
ราคาเสนอรวม เฉลีย่
บาท / หน่วย
ราคารวมทัง้ สิน้ (บาท)
803,676.54
58.32

641,529.90
1,445,206.44

ค่างานต้นทุน
งานปรับปรุงคลองส่งน้า
งานใช้ ตาราง Factor F ชลประทาน
งานใช้ ตาราง Factor F สะพานและท่อเหลีย่ ม
วัสดุ อุปกรณ์
รวม
งานถอดติดตั้งอุปกรณ์โรงสูบ
วัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงถอดและติดตั้ง คิด 5%ของ ค่าอุปกรณ์

1,170,507.83
238,296.70
36,401.91
1,445,206.44

1,170,507.83
238,296.70
36,401.91
1,445,206.44
1,445,206.44
809,470.00

866,132.90
43,306.65
909,439.55

866,132.90

2,354,645.98

รวมเงินค่างาน
รวมค่าก่อสร้างจัดทาราคากลางเป็นเงินทัง้ สิน้

2,354,645.98
2,354,000.00

ตัวหนังสือ ( สองล้านสามแสนห้าหมืน่ สี่พันบาทถ้วน )
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 824/2560 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ลงชื่อ
(นายฉลอง กิง่ แก้ว)
ตาแหน่ง รองปลัด อบต.ดอยงาม

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาววลัยพร อุปาระ)
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางสาวสุรวี รรณ์ สุรยิ วงศ์)
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ

ลงชื่อ
กรรมการ / เลขานุการ
หมายเหตุ - ค่าราคาต้นทุน คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง
(นายพชกร หอมนาน)
- ใช้ราคาจากราคาพาณิชย์จงั หวัดเชียงราย ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
- ใช้ราคาน้ามันดีเซล ณ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ราคา 27.00 - 27.99 บาท ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ราคา 27.59 บาท

