ประกาศเทศบาลตําบลโคกสูง
เรื่อง ประชาสัมพันธการกําหนดราคากลางงานกอสราง
*************************************
เทศบาลตําบลโคกสูง จะดําเนินการจางเหมาโครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายสุรศักดิ์
ทวีปรักษา หมูที่ 11 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา
783 ตารางเมตร 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 431,000.-บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)

(นายแหลมทอง วัฒนา)
นายกเทศมนตรีตําบลโคกสูง

แบบ ป.ป.ช. 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1.ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานนายสุรศักดิ์ ทวีปรักษา หมูที่ 11
หนวยงานเจาของงบประมาณ

.

เทศบาลตําบลโคกสูง

2.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 431,000.-บาท
3.ลักษณะงาน งานกอสรางขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 261 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม
นอยกวา 783 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย (ตามแบบเทศบาลตําบลโคกสูง
กําหนด)
4.ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2560 เปนเงิน 431,000.-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

.

.

รายการประมาณราคา
โครงการ
ปริมาณงาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 11 สาย บานนายสุรศักดิ์
ยาว 261 เมตร กวาง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ถนนรวมพื้นที่หูชางหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 783 ตารางเมตร

กองชาง
เทศบาลตําบลโคกสูง
ที่

รายการ

1 งานรื้อและปรับผิวจราจรเกา
ปรับเกลี่ยแตงและบดอัดคันทางเดิม

สถานที่กอสราง
ผูประมาณการ
ประมาณการเมื่อ

หมู 11 สาย บานนายสุรศักดิ์ ( - )
นายวรากร พงศสุวรรณ

1-ก.พ.-60

ปริมาณ
จํานวน
หนวย
783.00

ตร.ม.

คาวัสดุ(บาท)
ตอหนวย
รวม
-

-

คาแรง/เครื่องจักร(บาท) รวมคาวัสดุและ หมายเหตุ
แรงงาน(บาท)
ตอหนวย
รวม
3.10

2 งานผิวจราจร
- ทรายรองพื้น
- คอนกรีต 1:2:4 รับแรง 240 ksc
- เหล็กเสริมคอนกรีต(ตามแบบ)
- เหล็ก Dowel Bar(RB Di. 15)
- ทอ PVC 2 นิ้ว
- ยางแอสฟลทอุดรอยตอ
- ไมแบบ

39.15
117.45
783.00
216.84
2.00
104.25
39.15

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.
กก.
ทอน
ลิตร
ลบ.ฟ.

406.54 15,916.04 99.00
1,799.07 211,300.77 306.00
35.00 27,405.00
5.00
17.13
3,714.47
2.80
151.40
302.80
15.44
1,609.62
401.87 15,733.21 103.00

3 งานไหลทาง
- ลูกรังเกลี่ยตกแตง รถน้ํา บดอัด

15.66

ลบ.ม.

185.00

2,897.10

2,427.30

2,427.30

รวมงาน(1)

2,427.30

3875.85
19,791.89
35,939.70
247,240.47
3,915.00
31,320.00
607.15
4,321.62
302.80
1,609.62
4,032.45
19,765.66
รวมงาน(2) 324,352.06

-

รวมงาน(3)

รวมคาวัสดุและคาแรง
Factor F 1.3074 รวมเปนเงิน

งบประมาณทั้งโครงการ

(ตัวอักษร)

---- ( สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน ) ----

2,897.10

2,897.10

329,676.46
431,019.01

431,000.00

ใบสรุปการประมาณราคา
กองชาง เทศบาลตําบลโคกสูง
ประจําปงบประมาณ 2560
ประเภทงาน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 11 สาย บานนายสุรศักดิ์
ระยะทาง
เสนทางสาย หมู 11 สาย บานนายสุรศักดิ์ ( - )
สถานที่กอสราง หมู 11 สาย บานนายสุรศักดิ์ ( - )
เจาของงาน กองชาง เทศบาลตําบลโคกสูง
แผน
แบบเลขที่
จํานวน
2.00 แผน
รายละเอียดประมาณการ
จํานวน
1 กุมภาพันธ 2560
ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลําดับที่

รายการ
1 ประเภทงานทาง

สรุป

รวม
คางานตนทุน
(บาท)

Factor F
329,676.46 1.3074

รวมคากอสรางเปนเงิน
คิดเปนเงินประมาณ
(ตัวอักษร)
( สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน )

261.00 เมตร

รวม
คากอสราง
(บาท)
431,019.01

หมายเหตุ

431,019.01 บาท
431,000.00 บาท
เฉลี่ย ตร.ม.ละ

550.45 บาท

