ปร.4 แผ่นที� 1/1

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ทาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที� 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลนาเหรง
สถานที�ก่อสร้าง
หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คํานวณราคาโดย
นางปียานันทร์ เงินนุช ผู้อํานวยการกองช่าง
เมื�อวันที� 17 พฤษภาคม 2560
กลุ่มงาน/งาน
โครงการ

ลําดับ
รายการ
ที�
1 ปรับเกลี�ยพื�นที�เดิม (เครื�องจักร)
2 ทรายหยาบรองพื�น
3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.
4 ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm.@ 0.20m.
5 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง
6 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.
7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม.
8 แอสฟัลท์,วัสดุรอยต่อ(ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน)
9 ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ�ว
10 หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง)
ยอดยกไป ปร.5

จํานวน
600.00
22.50
67.50
450.00
300.00
38.00
5.00
45.00
0.50
31.50

หน่วย
ตร.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

ตร.ม.
เมตร
กก.
กก.
เมตร
ท่อน
ลบ.ม.

ค่าวัสดุ
ค่าแรง/เครื�องจักร
หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
4.80
2,880.00
330.00
7,425.00
20.00
450.00
2,138.32 144,336.60 306.00
20,655.00
35.00
15,750.00
5.00
2,250.00
19.45
5,835.00
19.74
750.12
3.40
129.20
20.00
100.00
3.40
17.00
576.45
12.81
24.77
49.53
317.00
9,985.50
20.00
630.00

รวม
2,880.00
7,875.00
164,991.60
18,000.00
5,835.00
879.32
117.00
576.45
24.77
10,615.50
211,794.64
.

ภายใต้เงื�อนไข
- Factor F ปรับปรุงใหม่ กันยายน 2559
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน เมษายน 2560
- ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า ที� อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
- บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558

ปร.5 แผ่นที� 1/1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน
โครงการ

ทาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยร่วมพัฒนา หมู่ที� 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลนาเหรง
สถานที�ก่อสร้าง
หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที�
แบบ ปร. 4 ที�แนบ มีจํานวน
1
หน้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คํานวณราคาโดย
นางปียานันทร์ เงินนุช
ผู้อํานวยการกองช่าง
เมื�อวันที� 17 พฤษภาคม 2560
ค่างานต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
ลําดับที�
รายการ
Factor F
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
1 งาน/กลุ่มงาน
งานทาง
211,794.64
1.4019
296,914.90 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%
- ดอกเบี�ยเงินกู้ 6%
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

รวมค่าก่อสร้าง
ขอใช้งบประมาณเพียง
(ตัวอักษร)

296,914.90
296,900.00

สองแสนเก้าหมื�นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ลงชื�อ

ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ� วงษ์อําไพวรรณ)
กรรมการ
ลงชื�อ

ลงชื�อ
(นางสาวปัทมา สมศักดิ�)

(นางปียานันทร์ เงินนุช)
ราคากลางที�กําหนด ณ วันที� 17 พฤษภาคม 2560

ลงชื�อ...................................................ผู้เห็นชอบ
(นายสุรศักดิ� วงษ์อําไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล
ลงชื�อ..................................................ผู้อนุมัติ

(นายชาญชัย เพ็ชรนิล)
รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

กรรมการ/เลขานุการ
รวมทั�งสิ�น 296,900 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมพัฒนา หมูที่ 7 ตําบลนาเหรง
1. /หนวยงานเจาของโครงการ กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 312,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
กอสรางถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรวมพัฒนา หมูที่ 7 ขนาดผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว
150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตําบลนา
เหรงกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 2 ปาย
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 17

พฤษภาคม 2560 เปนเงิน 296,900.- บาท

ผลไชย)
5. บัญ( ชีนางประภาพร
ประมาณการราคากลาง

( นางสาวสุภาพร คงเพชร)

นิติกรชํามนาญการ
5.1 แบบแสดงรายการปริ
าณงานและราคา (ปร.4)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ
6.2 นางสาวปทมา สมศักดิ์
6.3 นางปยานันทร เงินนุช

ตําแหนง ปลัดเทศบาล
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

