ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ68-008 (สายทุ่งดินดา) บ้านสันผักเฮือด หมู่ที่ 3
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
.....................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม จะดาเนิน การจัดทาราคากลางโครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ68-008 (สายทุ่งดินดา) บ้านสันผักเฮือด หมู่ที่ 3 สถานที่
ดาเนินการ ถนนสาย ทุ่งดินดา หมู่ที่ 3 บ้านสันผั กเฮือด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงรายตาบล
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 625.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
พืน้ ที่ดาเนินการรวมไม่นอ้ ยกว่า 3,125 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน 1 ป้าย (ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอยงามกาหนด) ราคากลาง 1,454,100.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้ว น) ตั้งจ่ายจากเงินที่ได้รับ สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 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 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม
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ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิน่ ชร.ถ68-008 (สายทุง่ ดินดา) บ้านสันผักเฮือด หมูท่ ี่ 3
ปริมาณ : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 625.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พืน้ ทีด่ าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,125 ตารางเมตร
สถานทีด่ าเนินการ : ถนนสาย ทุง่ ดินดา หมูท่ ี่ 3 บ้านสันผักเฮือด ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ระยะเวลาดาเนินการ :
30
วัน
ประมาณการโดย : นายพชกร หอมนาน ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน
ประมาณราคา : เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ลาดับ
รายการ
หน่วย
จานวน
ราคาต่อหน่วย
ราคาทุน
F N ราคาต่อหน่วย x FN ราคากลาง
1 งานรองพืน้ ทางและพืน้ ทาง
- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.
ตร.ม.
3,125.00
14.63
45,718.75 1.3822
20.22
(ชั้นรองพืน้ ทางหินคลุก/กรวดโม่)
2 งานพืน้ ทางหินคลุก
ลบ.ม.
312.50
836.84
261,512.50 1.3822
1,156.68
3 งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง
- งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat) (พืน้ ทางหินคลุก) ตร.ม.
3,125.00
29.49
92,156.25 1.3822
40.76
- งานชั้นผิวทางแอสพัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.
ตร.ม.
3,125.00
194.25
607,018.72 1.3822
268.49
4 งานตีเส้นจราจร
- งานตีเส้น ThemoPlastic Paint (สีเหลือง)
ตร.ม.
25.00
290.00
7,250.00 1.3822
400.84
- งานตีเส้น ThemoPlastic Paint (สีขาว)
ตร.ม.
125.00
290.00
36,250.00 1.3822
400.84
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 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ =1+3/(1x4 + 2+5)
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึง่ รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN) = 4x6
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ มซึง่ รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกาหนดฯ (Factor FN)
= 5x6

หมายเหตุ ค่าราคาต้นทุน คิดตาม ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ประธานกรรมการ ลงชื่อ
กรรมการ
(นางสุจินดา อิน่ คา)
(นายฉัตรภัทร์ อุปธิ)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

361,462.58
127,378.37
839,021.27
10,020.95
50,104.75
1,451,180.37

( หนึง่ ล้านสี่แสนห้าหมืน่ หนึง่ พันหนึง่ ร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ )
1,049,906.22
3,000.00
1.3822
1,454,100.00
รวมเป็นค่าก่อสร้างจัดทาราคา เป็นเพียง
ตัวหนังสือ
( หนึง่ ล้านสี่แสนห้าหมืน่ สี่พนั หนึง่ ร้อยบาทถ้วน )

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยงาม เลขที่ 810 /2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
ลงชื่อ

63,192.46

ลงชื่อ
กรรมการ
( นางพัชรีภรณ์ ไชยยา )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพชกร หอมนาน)
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน

