ปร.4 แผนที่ 1/1

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
กลุมงาน/งาน
ทาง
โครงการ
ซอมแซมถนนสายบานนายปรีชา - บานนายเฟอง
สถานที่กอสราง
หมูที่ 8 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
คํานวณราคาโดย
นายสิรินัน สุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
ลําดับ
รายการ
ที่
1 คาเครื่องจักร
2 หินคลุก
3 คาทอ คสล.( มอก ชั้น 3 ) 0.80 x 1.00 เมตร
4 คาทอ คสล.( มอก ชั้น 3 ) 0.40 x 1.00 เมตร
ยอดยกไป ปร.5

จํานวน

หนวย

3,600.00
200.00
12.00
20.00

ตร.ม
ลบ.ม.
ทอน
ทอน

คาวัสดุ
คาแรง/เครื่องจักร
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน
3.13
11,268.00
322.22
64,444.00
22.32
4,464.00
1,400.00
16,800.00
700.00
14,000.00
-

รวม
11,268.00
68,908.00
16,800.00
14,000.00
110,976.00
.

ภายใตเงื่อนไข
- Factor F ปรับปรุงใหม : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุกอสราง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน มกราคม 2559
- ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อ.เมือง 19.00 -19.99 บาท/ลิตร
- บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

ปร.5 แผนที่ 1/1

แบบสรุปคากอสราง
กลุมงาน/งาน
ทาง
ซอมแซมถนนสายบานนายปรีชา - บานนายเฟอง
โครงการ
สถานที่กอสราง
หมูที่ 8 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน
1
หนา
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คํานวณราคาโดย นายสิรินัน สุวรรณ
ผูอํานวยการกองชาง
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
คางานตนทุน
คากอสราง
ลําดับที่
รายการ
Factor F
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
141,228.06
1 งาน/กลุมงาน
ทาง
110,976.00
1.2726
รวมคากอสราง
ขอใชงบประมาณเพียง
(ตัวอักษร)

141,228.06
141,000.00

หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
กรรมการ
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางอัญญรัตน ศรีภักดี)

(นางสายฝน ยกชู)
ราคากลางที่กําหนด ณ วันที่ 29 มกราคม 2559

ลงชื่อ...................................................ผูเห็นชอบ
(นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติ
(นายจริน รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

กรรมการ
รวมทั้งสิ้น 141,000 บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1. ชื่อโครงการ ซอมแซมถนนชํารุดสายสายบานนายปรีชา – บานนายเฟอง หมูที่ 8 ตําบลนาเหรง
/หนวยงานเจาของโครงการ กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 141,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
ซอมแซมถนนชํารุดสายสายบานนายปรีชา – บานนายเฟอง โดยใชรถเกรดเกลี่ยปรับสภาพพื้นทางเดิม
และวางทอระบายน้ํา ขนาด Ø 0.80 x 1.00 x 6.00 เมตร จํานวน 2 จุด ทอระบายน้ําขนาด Ø 0.40 x
1.00 x 5.00 เมตร จํานวน 4 จุด พรอมใชหินคลุกจํานวน 200 ลบ.ม. ซอมแซมเฉพาะสวนที่ชํารุด
พรอมใชรถเกรดเกลี่ยอัดแนน ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว 1 ปาย
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 เปนเงิน 141,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
3.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)
3.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายสิรินัน สุวรรณ
6.2 นางอัญญรัตน ศรีภักดี
6.3 นางสายฝน ยกชู

ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ

