บนทกฃอความ
กองซ่าง

ส ่ว น ร า ช ก า ร

เทศบาลตำบลโนนสูง

ท ่ี นม ๕๕๒๐๔/ง& สิ^

ว นั ท ^่ี ^ แมษายน๒๕๖๒

เรือ่ ง ขออบุมตี สิ ง่ รายงานผลกำหนดราคากลางและค่าขายแบบ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนํา้
คลล. ซอยสาธารณะทัง้ สองข้าง ( ข้างบ้านนายลมหมาย ภักดีรตั น์ ) ซุมชนโนนสูง
เรียน

นายกเทศมนตรี ผ่านปลัดเทศบาล

ด้วยทางเทศบาลตำบลโนนสูง จะดำเนิน การจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนํา้ คสล.
ซอยสาธารณะทัง้ สองข้าง ( ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรตั น์ ) ชุมชนโนนสูง ด้วยวิธปี ระมูลการจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (6-ช[ส่๗!โว5) และ,ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและค่า'ขายแบ,ช ตามคำลัง
เทศบาลตำบลโนนสูง ที่ ๗๖๗/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นัน้
คณะกรรมการฯ ได้ป ระชุม พิจ ารณาเอกสารข้อ มูล ทีเ่ กีย่ วกับ การกำหนดราคากลางและค่า
ขายแบบโครงการฯ ดังกล่าว โดยอ้างอิงอัต ราค่าแรงงานจากแนวทาง วิธปี ฎิบ ต้ แิ ละรายละเอียดประกอบการ
คำนวณราคากลางงานก่อ สร้างของกรมบัญ ชีก ลาง ฉบับ ปรับ ปรุงเดือ นพฤศจิก ายน พ.ศ.๒๕๕๙ และใช้ค า่
I1 ฉบับปรับปรุงใหม่ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๑๕ กัน ยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ประเภทงานทางก่อสร้างในเขต
ชุมชน ปรากฏโครงการก่อ สร้างรางระบายนัา้ คสล. ซอยสาธารณะทัง้ สองข้าง ( ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดี
รัตน์ ) ชุมชนโนนสูง มีราคากลางค่าก่อ สร้าง จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้านหนึง่ แสนบาทถ้วน) และ
ราคาค่า ขายแบบแปลนในราคาชุด ละ ๔๐๐ บาท (สีร่ อ้ ยบาทถ้ว น) และเพือ่ ประโยชน์ข องทางราชการ
คณะกรรมการฯ ได้มมี ดีรว่ มกัน ตามเอกสารทีแ่ นบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอบุมตี ิ

นายกIทโเ"เนตร

5

*

*

เพ กิ โ'!.เร^’!'ปา้ !เ!

(ลงขือ่ )................... ะ!!ะะ:.....................ประธานกรรมการ
(นายอดีศกั ด พ่วงคิร)ี
(ลงขือ่ ).......^....... 'โ ^ — - .
กรรมการ
(นายชัย หมายแก้วกลาง)
-(ลงซือ่ )..................1'1..ไ....................... กรรมการ
(นายประมวล กองแก้ว)

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
๑. ขื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายนํา้ คสล. ซอยสาธารณะทัง้ สองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย
ภัก ดีร ตั น์) ชุมซนโนนสูง
๒. หน่ว ยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง
๓

.

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๗๐,๐๐๐

บาท

๔. ลัก ษณะงาน
- ก่อสร้างรางระบายนํา้ คสล. ขนาด ๐.๔๐ X ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ทัง้ สองข้าง
ตัง้ แต่จรดถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๔ ถีงจรดถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๖ ความยาวประมาณ ๓๘๒
เมตร ( ตามรูปแบบเทศบาลกำหนด )
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .... ะ ^ !..-...
เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บ้ญ ซีป ระมาณการราคากลาง
๖.๑ ใบประมาณราคากลาง (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน) แบบ ปร.๔
๖.๒ ใบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๖.๓ ใบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ปร.๖
๗. รายขื่อ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายอดีศกั ดิ้ พ่วงคิริ ตำแหน่ง ผูอ้ ำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
๗.๒ นายขัย หมายแก้วกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนๆ (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
๗.๓ นายประมวล กองแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิซาซีพ ขัานาญการ

(ลงขือ่ )............... ^ ! :— .:...............
(นายอดิดกั ด พ่วงคิร)ิ

ประธานกรรมการ

(นายขัย หมายแก้วกลาง)
(ลงขือ่ ).

กรรมการ
(นายประมวล กองแก้ว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราขการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครรา‘ซสีมา
ส่วนราขการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการ ก่อสร้างรางระบายนํา้ ซอยสาธารณะ ทัง้ สองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรตั น์) ชุมชนโนนสูง
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนโนนสูง ตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง
แบบเลขที่ กข.ข. 08/2559
ประมาณการเมื่อ วันที่
23 เมษายน 2562
ลำดับ
รายการ

ที่

หน่วย จำนวน ราคาต่อ หน่วย

1 งานรางระบายนํา้

เมตร

382

**

ราคาทุน

1.3624

808,694.00

2,117

ราคาต่อหน่วย X เ^

ราคากลาง

2,884.2008

1,101,764.70

707/เแ

1,101,764.70

808,694.00

808,694.00

®

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

©

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและห่อเหลี่ยม

@ ผลรวมค่าใข้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

1.3624

๏

ค่า โ:30*0โ ? งานก่อสร้างทาง

®

ค่า เะล0*๐โ เะ งานก่อสร้างสะพานและห่อเหลี่ยม

๏

ค่า

©

ค่า

®

โะ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดๆ *
? งานก่อสร้างทางอื่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (

โ ?ผ) = ® X ®

ค่า ?30เ0โ เะ งานก่อสร้างสะพานและห่อเหลียมอื่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดๆ(เ?ผ)* © X ®

1,101,764.70
1,100,000.00

รวมเป็นเงิน
ราคากลาง

บาท
บาท

หนึ่งล้านหมื่งแสนบาทบ้วน

ตัวอักษร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชือ่ .......................................................................ประธานกรรมการ
( บายอดีศกั ด พ่วงคิริ )
ลงขอ...... ^ะ:....................................................กรรมการ
( นายขัย หมายแก้วกลาง )
ลงชือ่ ....

..............................

1

.....................................................

2
^

น::

.....................................................................................................

(นายณัฐ พล ตะ๓ าบ้อย )
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

เห็นขอบ

.กรรมการ

ลงชือ่ .
(นายประมวล กอง'แก้ว )
ลงชือ่ .

2

-/

(นายประสงค์ โพธมคิริ )
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

.อ,นมต

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราขการ เทศบา'ลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา
โครงการ ก่อสร้างรางระบายนํา้ ซอยสาธารณะ ทัง้ สองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรตั น์) ขมซนโนนสูง
สถานทีก่ อ่ สร้าง ขุมขบโนนสูง ตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราขสีม า
หน่วยงานดำเนิน การ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราฃสีมา
ประ๓ท
งานทาง
แบบเลขที่ กซ.ข. 08 / 2559
ประมาณการเมือ่
23 เมษายน 2562
ลำดับ

รวมยอดยกมา
จำนวนเงิน (บาท)

รายการ

ที่

8^0708 8

ค่าวัสดุและค่าแรงงาบ
+ 8*0708 8

เงือ่ นไข
8*0708 8
เงินล่วฟ้หน้าจ่าย 096

1 ประเภทงานทาง

808,901.00

1.3624

1,102,046.72 เงินประกันผลฟ้านฟ้ก 096
ดอกเบี้ยเงินก 696
ค่าภาษมูลค่าเหิ่น(ฬ\7) 796

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเน้นเงินทัง้ สิน
คิดเพียง

สรุป

1,102,046.00
1,100,000.00
หนึง่ ล้านหนึง่ แสนบาทล้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาบก่อสร้าง
(ค่างาน , ค่าครุภณ
ั ฑ์ , โ301๐1” โ ) มีความเหมาะสมทีจ่ ะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้
โครงการ ก่อสร้างรางระบายนํา้ ซอยสาธารณะ ทัง้ สองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรตั น์) ซุมฃนโนนสูง
1. ลงซือ่ .

ประธานกรรมการ
( นายอดิลกั ดิ้ พ่วงดีริ )
กรรมการ

2. ลงซือ่ ....^.
( นายซัย หมายแก้วกลาง )
3. ลงซือ่ .

เหนซอบ.

'1}

^

( นายประมวล กองแก้ว )

1 ^"

(นายณัฐพล ตะเภาน้อย )
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

(นายประสงค์ โพธิม้ ศี ริ )ั
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ปร

ใบประมาณราคา ( ค่าวัสดุและแรงงาน )
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา
โครงการ ก่อสร้างรางระบายนํา้ ซอยสาธารณะ ทัง้ สองข้าง (ข้างบ้านนายสมหมาย ภักดีรตั น์) ชุมชนโนนสูง
สถานทีก่ อ่ สร้าง ชุมชนโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณการ กองช่าง
เทศบาลตำบลโนนสูง
รายละเอียดโครงการ
- ก่อสร้างรางระบายนํา้ คสล. ขนาด 0.40 X 0.60 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ทัง้ สองข้าง ตัง้ แต่จรดถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14
ล็งจรดถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 ความยาวประมาณ 382 เมตร (ตามรูปแบบเทศบาลกำหนด)
ลำดับ

รายการ

ที่

จำนวน หน่วย

■ งาน■ รางระบายนํา้
งานดินชุด
183 ลบ.ม.
งานทรายรองสัน
11.46 ลบ.ม.
งานคอนกรีตสำเร็จกำลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม. 11.46 ลบ.ม.
งานคอนกรีตสำเร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. 87.30 ลบ.ม.
5 งานเหล็กเสริม
- 88 9 มม.
8,300 กก.
1
2
3
4

- ลวดผูกเหล็ก
6 งานไม้แบบพร้อมคํ้ายัน+ค่าประกอบไม้แบบ
7 งานหยอดยางรอยต่อ
8 งานเหล็กฝาบ่อพัก
•เหล็กแบนขนาด 50 มม.หนา 9 มม.
•เหล็กแบนขนาด 50 มม.หนา 6 มม.
•เหล็กฉากขนาด 50x50 มม.หนา 4 มม.
•งานทาสีกันสนิม

9 ท่อ โฯ(ะ 0 4" ขัน
้ 8.5

รวมราคาทัง้ สิน
ราคาต่อเมตร
ราคาต่อเมตรทีค่ ณะกรรมการฯ พิจารณาใข้ที่

270 กก.
457 ดร.ม.
382 เมตร

ค่าแรงงาบ
รวมค่าวัสดุ หมา?
ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน และค่าแรงงาน เหตุ
ค่าวัส ดุ

406
2,044

4,652
23,424

125
99
306

2,189

191,099

306

-

-

22,875
5,786
26,930

26,713

217,812

-

20.508
32
66.83
11.93

170,216
8,640
30,541
4,557

-

22.526
20.574
21.332
40
139

28,562
82,625
16,361
11,520
3,197
-

-

4.10
-

34,030

133
2.39

60,781
912
-

8,640
91,322
5,469
-

12

15,216
48,192
9,204
10,944
-

43,778
130,817
25,565
22,464
3,197

-

1,268 กก.
4,016 กก.
767 กก.
288 ดร.ม.
23 เมตร

22,875
1,134
3,506

12

12
38
-

-

-

-

-

-

-

204,246

808,901
2,117
2,117

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ลงชือ่ .........................ะ:........................................ ประธานกรรมการ
( นายอดิภกั ดี้ พ่ว งดีร )ิ
1งชือ่ .

ป ^ -

.....................กรรมการ
( นายชัย หมายแก้วกลาง )

ลงชือ่ ...........5:โ..'...........I......
(นายประมวล กองแก้ว)

.กรรมการ

