ปร.5 แผ่นที� 1/1

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

โครงการ
สถานที�ก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเคียงศริ - บ้านยอดเหลือง หมู่ที� 6 ต.นาเหรง
หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที�

/2558

แบบ ปร.4 ที�แนบ มีจํานวน 1 หน้า
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 ธันวาคม 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
ประมาณราคา เมื�อวันที�
ลําดับที�

รวมค่างานต้นทุน

รายการ

(บาท)
156,690.00

Factor-F
1.3574

รวมค่าก่อสร้าง
หมายเหตุ
(บาท)
212,691.01 เงื�อนไขการใช้ตาราง

1

งาน/กลุ่มงาน

งานทาง

2

งาน/กลุ่มงาน

-

-

-

-

FactorF

3

งาน/กลุ่มงาน

-

-

-

-

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

-

-

-

- เงินประกันผลงานหัก0%
- ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%
- ฝนตกชุก 1

(ตัวอักษร)

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั�งสิ�น

212,691.01

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

201,000.00

สองแสนหนึ�งพันบาทถ้วน
เฉลี�ย
600.00 ตร.ม.

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร จํานวน

335.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ลงชื�อ

ประธานกรรมการ
(นายสิรินัน สุวรรณ)

ลงชื�อ

กรรมการ
(นางสายฝน ยกชู)

ลงชื�อ

กรรมการ
(นางประภาพร ผลไชย)

ราคากลางที�กําหนด ณ วันที� 28 ธันวาคม 2558 รวมทั�งสิ�น 201,000 บาท
ลงชื�อ...................................................ผู้เห็นชอบ
(นายสุรศักดิ� วงษ์อําไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล
ลงชื�อ..................................................ผู้อนุมัติ
(นายจริน รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

ปร.4 แผ่นที� 1/1

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเคียงศริ - บ้านยอดเหลือง หมู่ที� 6 ต.นาเหรง

สถานที�ก่อสร้าง

หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คํานวณราคากลางโดย
ลําดับ

เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสิรินัน สุวรรณ ผู้อํานวยการกองช่าง

รายการ

ที�
1 งานทําความสะอาดผิวจราจร
2 งานแทคโค็ท
3 งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

จํานวน

หน่วย

600.00

ตร.ม.

600.00
600.00

ตร.ม.
ตร.ม.

/ 2558

แบบเลขที�

เมื�อวันที� 28 ธันวาคม 2558
ค่าวัสดุ
หน่วยละ
-

ยอดยกไป

250.55

ค่าแรง/เครื�องจักร

จํานวนเงิน
-

หน่วยละ

150,330.00

10.60
-

รวม

จํานวนเงิน

-

150,330.00

-

-

6,360.00
-

6,360.00
150,330.00

6,360.00

156,690.00
.

ภายใต้เงื�อนไข
- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน พฤศจิกายน 2558
- ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า ที� อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

(ลงชื�อ) ....................................................... ผู้ประมาณราคา
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ผู้อํานวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอมแซมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตสายบานสามแยกเคียงศิริ – บานยอดเหลือง หมูที่ 6
/หนวยงานเจาของโครงการ กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 201,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
ปรับปรุงซอมแซมผิวแอสฟลทติกคอนกรีตคอนกรีตสายบานสามแยกเคียงศิริ – บานยอดเหลือง หมูที่ 6
ตําบลนาเหรง พื้นที่รวมไมนอยกวา 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กําหนด
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เปนเงิน 201,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)
5.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายสิรินัน สุวรรณ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
6.2 นางสายฝน ยกชู
ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ
6.3 นางประภาพร ผลไชย ตําแหนง นิติกร

