
ล ำดบัที่ รำยกำร ค่ำงำนต้นทุน Factor F ค่ำก่อสร้ำง หมำยเหตุ

1 ค่ำซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. 420,688.07 1.3822 581,475.05

รวมเป็นเงนิ 581,475.05

เง่ือนไขการใชต้าราง Factor F
เงินล่วงหนา้จ่าย  .................. %
เงินประกนัผลงานหกั  .................. %
ดอกเบ้ียเงินกู ้ ........6...... %
ภาษีมลูค่าเพ่ิม  .......7....... %

ปรับลดเศษ 575,000.00

575,000.00

(ลงช่ือ) .......................................... ประมาณการ (ลงช่ือ)......................................................ประธาน

              (นายรุ่งทิวา   ยิม้เซ่ง)

               นายช่างโยธาอาวโุส

(ลงช่ือ).......................................................กรรมการ

                 ( นายพงศพ์นัธ์  จอมภพ)

(ลงช่ือ) .......................................... ตรวจทาน                     ผูอ้  านวยการกองช่าง 

          ( นายพงศพ์นัธ์  จอมภพ) (ลงช่ือ).......................................................กรรมการ

            ผูอ้  านวยการกองช่าง 

แบบ ปร. 5 ก

หน่วย: บาท

แบบสรุปค่ำก่อสร้ำง

กลุ่มงำน/งำน                

ช่ือโครงกำร/งำนก่อสร้ำง     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยเรือง ( ช่วงปลำยสำย )

สถำนที่ก่อสร้ำง   บ้ำนทุ่งผป้ัีนรูป    หมู่ที่  8   ต ำบลป่ำบอน  อ ำเภอป่ำบอน  จังหวดัพัทลุง

แบบเลขที่   -

            รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

                 นายช่างโยธาอาวโุส

                (นายรุ่งทิวา   ยิม้เซ่ง)

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร/งำนก่อสร้ำง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มจี ำนวน    1    หน้ำ

ค ำนวณรำคำกลำง  เม่ือวนัที่                     เดือน     สิงหำคม      พ.ศ.  2561

( -ห้ำแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน- )

รวมค่ำก่อสร้ำง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

               ( นายธานินทร์   บวัชุม   )



แบบ  ปร. 4  แผน่ที ่     /  

รวมค่ำวสัดุ

รำคำต่อหน่วย จ ำนวนเงนิ ค่ำแรงต่อหน่วย จ ำนวนเงนิ และแรงงำน

1 งานเกล่ียปรับแต่งผิวจราจรเดิม 880.00 ตร.ม. - - 19.99 17,591.20 17,591.20

2 วสัดุคดัเลือกไหล่ทาง (หินผ)ุ 33.00 ลบ.ม. 145.00 4,785.00 35.00 1,155.00 5,940.00 กวา้ง 0.50 ม.

3 ทรายรองพ้ืนทาง 44.00 ลบ.ม. 467.29 20,560.76 35.00 1,540.00 22,100.76 หนา 0.05 ม.

5 แบบหล่อคอนกรีต คิด  30 % 20.00 ตร.ม. 400.00 8,000.00 133.00 2,660.00 10,660.00

6 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube) 132.00 ลบ.ม. 2,331.78 307,794.96 190.00 25,080.00 332,874.96 หนา 0.15 ม.

7 เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20 ม.# 880.00 ตร.ม. 28.00 24,640.00 5.00 4,400.00 29,040.00

8 Construction Jiont 105.00 เมตร 10.50 1,102.50 13.13 1,378.65 2,481.15

   รวมเป็นเงนิ 420,688.07

Factor F= 1.3822 1.3822 581,475.05

ปรับลด 575,000.00

รวมเป็นเงนิงบประมำณ 575,000.00

(ลงชือ่) .......................................... ผูป้ระมาณการ (ลงช่ือ) .......................................... ตรวจทาน
           (นายรุ่งทวิา   ยิม้เซ่ง)              ( นายพงศพ์นัธ์  จอมภพ)
                 นายช่างโยธาอาวุโส                 ผูอ้  านวยการกองช่าง 

(  - ห้ำแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพนับำทถ้วน -  )

แบบแสดงรำยกำร  ปริมำณงำน และรำคำ

หน่วย : บาท

ล ำดบัที่ รำยกำร จ ำนวน หน่วย
ค่ำวสัดุ

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร  ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยเรือง (ช่วงปลำยสำย)  ขนำดกว้ำง   4.00  เมตร  หนำ  0.15  เมตร

กลุ่มงำน/งำน  

ช่ือโครงกำร/งำนก่อสร้ำง     โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยเรือง ( ช่วงปลำยสำย  )

สถำนทีก่่อสร้ำง  บ้ำนทุ่งผป้ัีนรูป    หมู่ที ่  8  ต ำบลป่ำบอน  อ ำเภอป่ำบอน  จังหวดัพทัลุง

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร/งำนก่อสร้ำง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน

ค่ำแรงงำน
หมำยเหตุ

ค ำนำณรำคำกลำงโดย   นำยรุ่งทวิำ  ยิม้เซ่ง       นำยช่ำงโยธำอำวุโส เม่ือวนัที ่          สิงหาคม      พ.ศ.  2561

     ยาว  220  เมตร   ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  หรือพืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่ำ  880  ตำรำงเมตร  พร้อมป้ำย  ตำมรำยละเอียดที ่อบต. ก ำหนด


