ประกาศเทศบาลตําบลโคกสูง
เรื่อง ประชาสัมพันธการกําหนดราคากลางงานกอสราง
*************************************
เทศบาลตําบลโคกสูง จะดําเนินการจางเหมาโครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยหมาเมินถึงสุด
เขตตะวันตก หมูที่ 8 กวาง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา
330 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูงกําหนด)
ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 45 วัน โดยวิธีตกลงราคา
เพื่อใหการเปดเผยราคากลางเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ไดพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และชวงเวลา และ
เห็นชอบการกําหนดราคากลาง เปนเงิน 188,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

(นายแหลมทอง วัฒนา)
นายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1.ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนนหินคลุกซอยหมาเมินถึงสุดเขตตะวันตก หมูที่ 8
หนวยงานเจาของงบประมาณ

.

เทศบาลตําบลโคกสูง

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 188,000.-บาท
3.ลักษณะงาน งานกอสรางกวาง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย
กวา 330 ลูกบาศกเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูง
กําหนด)
4.ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 เปนเงิน 188,000.-บาท

.

5.บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 ตามเอกสารแนบ
5.2 แบบสรุปคากอสราง แบบ ปร.5 ตามเอกสารแนบ
6.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายธนาสิทธิ์ ดํานิล
ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง
6.2 นายชัยณรงค ศิริไพบูลย ตําแหนงหัวหนาฝายงานโยธา
6.3 นายธนาธาร อุระเพ็ญ
ตําแหนงนายชางโยธา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

.

.

ปร.4

บัญชีประมาณราคาคากอสราง
โครงการ

กอสรางถนนหินคลุก ซอยหมาเมิน ถึงสุดเขตตะวันตก

ปริมาณงาน

กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเปนปริมาตรหินคลุก 330 ลบ.ม.

สถานที่กอสราง บานสิองเหนือ หมูทึ่8 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หนวยงาน
ลําดับที่
1
2

ประมาณเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
คาวัสดุและแรงงาน
คาแรงงาน
(บาท)
ตอหนวย
จํานวนเงิน

เทศบาลตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา
รายการ
งานกรุยทางผิวจราจรเดิมพรอมปรับพื้นที่
1.1 งานกรุยทาง
งานผิวจราจร
2.1 หินคลุกคละ

จํานวน

3,300.00

หนวย

ตร.ม.

330.00 ลบ.ม.

รวมเปนเงิน

380.00

125,400.00

125,400.00

หมายเหตุ * ราคาวัสดุ คิดจากพาณิชยจังหวัด
** คาแรงและคาดําเนินการคิดจากบัญชีคาแรง/คาดําเนินการฯ กรมบัญชีกลางฯ
*** บัญชีคาดําเนินการของ สพฐ.

คาวัสดุ
ตอหนวย
จํานวนเงิน

**** สืบราคาทองตลาด

หมายเหตุ

3.10

10,230.00

10,230.00 ****

25.00

8,250.00

133,650.00 ****

18,480.00

143,880.00

ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง
โครงการ

กอสรางถนนหินคลุก ซอยหมาเมิน ถึงสุดเขตตะวันตก

ปริมาณงาน

กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเปนปริมาตรหินคลุก 330 ลบ.ม.

สถานที่กอสราง บานสิองเหนือ หมูทึ่8 ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ลําดับที่

จํานวน 1 แผน
รายการ

คาวัสดุและคาแรง
งานเปนเงิน (บาท)

Factor F.

ประมาณเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
คากอสรางทั้งหมด
หมายเหตุ
รวมเปนเงิน (บาท)

1
2

กอสรางถนนหินคลุก ซอยหมาเมิน ถึงสุดเขตตะวันตก

143,880.00

1.3074

188,108.71

1.0000

เงื่อนไข
3

เงินลวงหนาจาย ................. - ............ %

0

1.2708

0.00 จากเอกสารกรม

4

เงินประกันสัญญา .......... - ............... %

0

1.07

0.00 ทางหลวงชนบท

5

ดอกเบี้ยเงินกู .....................6.............. % ตอป

0

1.07

0.00

ภาษีมูลคาเพิ่ม .....................7.............. % ตอป
สรุป

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

188,108.71

คิดเปนเงินประมาณการ (ปรับลดแลว)

188,000.00

(หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)

1.2708

