ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
เรือ่ ง ประกาศรายละเอียดจ้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตามที่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลอิน ทร์แ ปลง ไดให้ค วามเห็น ชอบและอนุม ัต ิรายงาน
ขอจ้าง ตามที่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕:โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านห้วนา หมู่ที่ ๓ ถึงสายทางหลวง
หมายเลข ๒๐๙๒ บ้านหัวนา หมู่ที่ ๓ ตำบลอินทร์แปลง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๑,๘๑๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว นั้น
เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้างเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย ตามหนังสือกรมบัญ ชีก ลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มีอ แนวทางการประกาศรายละเอียด
ข้อ มูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า งของหน่ว ยงานชองรัฐ จึง ประกาศ
รายละเอีย ดข้อ มูล ราคากลางและการคำนวณราคากลางลงระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง
(ผVพV.5(วโ00นโ6 ๓ 6 ทบ50.ปา) เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง และปีดประกาศ ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ตามแนวทางการประกาศฯ ต่อไป
ประกาศ ณ วันทีที8 ่^ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

0

^

‘

(นายนริศร บุญเอ้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ปฏิบ้ตหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

“อ!}สกล รักสกล ทำเฟือ สกลนคร”

การเปีดเพยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ค้รบั จัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง
©.ชือ่ โครงการ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมูบ่ า้ น บ้านหัวนา หมูท่ ี่ ๓ ถึงทางหลวง
หมายเลข ๒๐๙๒ ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง จังหวัดสกลนคร
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ ค้รบั เป็นเงิน ©,๘©๓,๐๐๐-บาท (หนึง่ ล้านแปดแสนหนึง่ หมึน่ สามพนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดนสังเขป
๓.©. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมูบ่ า้ น บ้านหัวนา หมูท่ ี่ ๓ ถึง ทางหลวง
หมายเลข ๒๐๙๒ ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐0 เมตร ยาว ๘๓๐.๐0
เมตร หนา ©.©๔ เมตร หรือพืน้ ทีโ่ ม่นอ้ ยกว่า ๓,๓๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการ © ป้าย ราคากลางเป็นเงิน ©,๘®๓,๐๐๐-บาท(หนึง่ ล้านแปดแสนหนึง่ หมืน่ สามพันบาทถ้วน-)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
๔.© แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๔.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๖. รายชือ่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.© นายประกอบ จำวงค์ลา
๖.๒ นายพงษ์ศกั ดี้ ทัศมี
๖.๓ นายรุง่ โรจน์ ภูทองใบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
\

(ลงชือ่ )...................... ^ ) . ^ .1
(นายนรีศร บุญ เฮ้า)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างฑาง สะพาน และท่อเหลียม
ซื่อโดรงการ
สถานที่ก่อ สร้าง
ปริม าถเงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสส. บ.นัวนา ม.3 ถึง ทางหลวงหมายเลข 2092
บ้านนัวนา หมู่ที่ 3 ค.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จุ.สกลนคร
ผิวจราจร คอนกรีคเสริมเหล็ก กว้าง
4.๓
ไหล่ทาง ลูกรัง
กว้างข้างละ
0.50
หน่ายงานเจ้ารเองโครงการ องค์การบริหารส่วนล่านลอินทร์แปลง
แบบเลขที่
002 / 2564 ลงว้นที่ 19 เติอน ตุลาคม พ.ศ. 2564
คำนากเราคากลางเมื่อ วัน ที่
19 คุลาคม 2564
ลำดับ
1

รายการ

ม.
ม.

ระยะทาง

รวมลำงานก่อ สร้าง

ค่างานต'นฑนงานฑาง

830๓

หมายเหตุ

1,813,431.13

!"30101" ส่

- เงินล่วงหนาจ่าย
- เงินประกันมลงานนัก
- ดอกเบี้ยเงินกู
- ค่าภาษมกค่าเพิ่ม
- พิ่นที่ ฝนชุก 1

สรุป

ม.

รวมลำกอสราง

1,813,431.13

คิค เป็น เงิน ค่าก่อ สร้างประมาณ

1,813,0๓.00

0“/ ,
ก0/*

5%
70/0

(หนึ่งล้านแปคแสนหน่งหมึนสามหันบาทถ้วน)
ระยะทางค่าเนนการ
เฉลี่ยราคา กม.ละ

0.830
2,184,337.35

คณะกรรมการก่าหนคราคากลาง
3,320๓
ร้เนบี้,พิ่งหมด
ราคาเฉลี่ย
546.๓

สร.ม.
บาท 1 สร ม ■■.■ไ

กม.
บาท

- ประชานกรรมการ

เห็นชอบ

(นายประกอบ ล่าวงค์ลา)

อนุม่คิ
(นายนุริคร บุญเฮำ)
ปลํต่ อบต.ปฎิบํคิหน้าที่ นายก อบต.อินทร์แปลง
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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อ1หลียม
ชี๋อ โตรงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่ว ยงานเร้าชองโตรงการ
แบบเลขที่
คำนวณราตากลางโดย
ลำดับ

โครงการก่อสร่างถนน คสล. บ.หำนา ม.3 ถืง ทางหลวงหมายเลข 2092
ป้านหัวนา หมู่ที่ 3 ด.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
องค์การบริหารส่วนคำบลอินทร์แปลง
002 I 2564 ลงวันที่ 19 เสือน คุลาคม พ.ค. 2564
คณะกรรมการก่าหนคราคากลาง

เผื่อ านที่

รายการ

ราคาทุน

1 งานปร่บ่ปรุงโครงสร่างทาง
1.1 งานถางป้าและขุคคอ
( ขนาดเบา )
1.2 งานปรับเกลี่ยแค่งคันทางเดิม
1.3 งานรอผิวคอนกริคเดิม
1.4
1.5 งานคัดดินคันทาง
1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น
1.7 งานวัสตุคัดเสือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น
หนา ขม.
1.8 หนา ขม.
1.9 งานทรายรองใคํผิวคอนกรีด หนา 5 ขม.
งานผวทาง
2
2.1 งานผิวทางปอร์ดแลนค์ขีเมนค์ หนา
15 ซม.
2.2 งานรอยค่อเผื่อขยายดามชวาง (&(ถ3(1๙00 3๐๒4}
2.3 งานรอยค่อเผื่อหดดามขวาง (0๐063๗00 ป๗01)
2.4 งานรอยด่อดามยาว (1009141๗1031 3๐104)
3 งานไหล่ทาง
3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกียแค่ง
4 งานตเศนจราจร
4.1 งานดิเส์น 1เไ00ฑ0?๒ร(|0 ?3เก( (สิเหสิอง)
งานดิเล่น "โเไ6000{3เ3ร4!๐ ?3|ก4 (สิขาว)
5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก
5.1 ขนาด 0 0.30 !1. ค ๎เ 3
5.2 ขนาด 0 0,40 II. ณ ั๊ 3
5.3 ขนาด 0 0.60 ม. ชั้น 3
5.4 ขนาด 0 0.80 ม. ชั๋น 3
5.5 ขนาด 0 1.00 11. ท ี่) 3
6 งานก่าแพงปากท่อคอนกรีดเสริมเหล็ก
6.1 ล่าหร่บ์ท่อกลม คลล. ขนาด 0 0.60 ม. 1 แถว
6.2 ล่าหรับท่อกลม คสล. ขนาด 0 0.60 ม. 2 แถว
6.3 ล่าหรับท่อกลม คลล. ขนาด 0 0.60 ม. 3 แถว
6.4 ล่าหรับท่อกลม คลล. ขนาด 0 0.80 ม. 1 แถว
6.5 ล่าหรับท่อกลม คลล. ขนาด 0 0.80 ม. 2 แถว
6.6 ล่าหรับท่อกลม คลล. ขนาด 0 0.80 ม. 3 แถว
6.7 ล่าหรับ่ท่อกลมคลล.ขนาด 0 1.00ม. 1 แถว
6.8 ลำหรับ็ท่อกลมคลล.ขนาด 0 1.00ม. 2 แถว
6.9 ล่าหรับท่อกลมคลล.ขนาด 0 1.00ม. 3 แถว

19 คุลาคม 2564
ราคาค่อ นนํว ย
X ™

นน่ว ย

ลำนวน ราคาค่อ นน่ว ย

ตร.ม.
ตร,ม.
ตร.ม,
ตร.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

3,320.00

1.69
1.78

5,909.60

1.3795
1.3795

2.33
2,46

8,152.29

166.00

371.47

61,664.02

1.3795

512.44

85,065.52

คร.ม.
ม.

3,320.00
108.00
224.00
830.00

339.26
159.55
79.06
81.51

1,126,343.20 1.3795
17,231.40 1.3795
17,709.44 1.3795
67,653.30 1.3795

468.01
220.10
109.06
112,44

1,553,790.44
23,770.72
24,430.17
93,327.73

166.00

108.71

149.97

24,894.26

ม.
ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.

ม.

ม.
ม.
ม.
ม.
แท่ง
แท่ง
แท่ง
แท่ง
แท่ง
แท่ง
แท่ง
แท่ง
แท่ง

18,045.86

1.3795

ราคากลาง

ลำดับ
7

8

รายการ

หน่วย

ลำหวน ราคาต่อ หน่ว ย

ราคาทุห

ราคาต่อ หน่ว ย
X 1=14

ฅแ

ราคากลาง

งานบ่อพักรับฟ้า คอนกรีตเสริมเหล็ก
71 สำหรับท่อกลมคสล.ขนาค 0 0.30ม.เช้ า -ออก

แห่ ง

7-2 สำหรับท่อกลม คลล. ร)นาล 0 0.40 ม. เช้า - ออก

แห่ง

7 3 สำหรํบ์ท่อกลม คลล. ร/นาด 0 0.60 ม. เช้า - ออก
งานท่อเหลี่ยมคอนกรดเสรมเหลก

แห่ง

81 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีดเสํริมเหล็กก่อลรัางใหม่
กม.
0+000.00
1-1.80x1.80
ขนาด
ม.
ยาว

พนฑึ่ฑํ่งํ้หมด
ราคาเฉลี่ย

แห่ง

รวมดาก่อ สร้าง

3,320.00 ดร.ม.
546.21 บาท / ดร.ม

( 1 ) ผลรวมค่างานต้น ทุน งานก่อ สร้างทาง
© มลรวมค่างานต้น ทุน งานก่อ สร้างสะพานแสะท่อเหล็ยม

1,314,556.82

© ค่า ?30เ0|- ศ งานก่อสร้างทรง
© คำ ?80(01’ ? งานก่อสร้างสะพานและท่อ เพลียม

1.3795
1.2764

0,00

1,813,431.13

