บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตาบลก้านเหลือง
ที่
ขก 77101/
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขออนุมัตดิ าเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเวบไซต์เทศบาลตาบลก้านเหลือง
เรียน

นายกเทศมนตรีตาบลก้านเหลือง

1.เรื่องเดิม
ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ -/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
(จาก คสล.เดิม หน้า ร.ร.ตลาดหนองแกไปทางทิศใต้เชื่อมถนนบ้านตลาดไปบ้านหนองแขม) โดย
- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า
320.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
320.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลตาบลก้านเหลืองกาหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 176,000.-บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
2.ข้อเท็จจริง
กองคลังเทศบาลตาบลก้านเหลือง ขอดาเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตาบลก้านเหลือง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
(จาก คสล.เดิม หน้า ร.ร.ตลาดหนองแกไปทางทิศใต้เชื่อมถนนบ้านตลาดไปบ้านหนองแขม) โดย
ช่วงที่ 1
- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า
320.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
320.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลตาบลก้านเหลืองกาหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 176,000.-บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3.ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจ
แนวทางปฎิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ โดยเปิดเผยราคากลาง สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
เกิน 100,000.-บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคานวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง
4.ข้อเสนอแนะ/พิจารณา
เห็นควรพิจารณาอนุมัติดาเนินการเปิดเผยราคากลางลงเว็บไซต์เทศบาลตาบลก้านเหลือง
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป

(นางวิภารัตน์ รัตมาโสมะ)
นักวิชาการพัสดุ
(นางสาวสุกัญญา อุทธา)
ผู้อานวยการกองคลัง

- เห็นควรพิจารณาดาเนินการ
(นายธนสมบัติ ปักโคทานัง)
ปลัดเทศบาลตาบลก้านเหลือง

- อนุมัติให้ดาเนินการ
(นายบุญทัย นารินทร์)
นายกเทศมนตรีตาบลก้านเหลือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้ างถนน คสล. บ้ านตลาด หมูท่ ี่ 8 ตาบลก้ านเหลือง
อาเภอแวงน้ อย จังหวัดขอนแก่น
(จาก คสล.เดิมหน้ า รร.ตลาดหนองแกไปทางทิศใต้ เชื่อมถนนบ้ านตลาดไปหนองแขม)
/หน่วยงานเจ้ าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตาบลก้ านเหลือง
1. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร เป็ นเงิน 176,000.- บาท (หนึง่ แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้ วน)
2. ลักษณะงาน งานปรับเกลี่ยพื ้นทาง และงานก่อสรางถนน คสล.
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
เป็ นเงิน 176,000.- บาท (หนึง่ แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้ วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 บัญชีรายการราคาวัสดุก่อสร้ าง จากสานักงานพาณิชย์จงั หวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์
เดือน สิงหาคม 2560
5.2 ค่าแรงงาน ใช้ บญ
ั ชีคา่ แรงงาน/ดาเนินการสาหรับการถอดแบบคานวณราคากลางงานก่อสร้ าง
ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0421.5/ว399
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 และด่วนที่สดุ ที่ กค 0421.5/ว399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
5.3 ค่า Factor F หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้ างของทางราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0405.3/034034 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นายเอกพล จาปาสาร ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
2. นายวิทลู
สุขเพีย
ตาแหน่ง หัวหน้ าสานักปลัด
3. นายนิรันดร์ แจ้ งไพร
ตาแหน่ง นักป้องกันและฯชานาญการ

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ

