ประกาศเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
เรื่อง วิธีการคานวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม
----------------------------------ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาราคา
กลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดย
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็งได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
2,6,7 และหมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม ตามคาสั่งเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ที่ 54/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2561 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้ดาเนินการกาหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงิน 773,700.-บาท (เจ็ด
แสนเจ็ ด หมื่ น สามพั น เจ็ ด ร้ อ ยบาทถ้ ว น) จึ ง ประกาศวิ ธี ก ารค านวณราคากลางงานก่ อ สร้ างโครงการดั งกล่ า ว
รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khunpadpeng.go.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์
(นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์)
นายกเทศมนตรีตาบลขุนพัดเพ็ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 780,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
1)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2
2)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6
3)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6
4)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 7
5)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 9
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 773,700.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.4 และปร.5
5.1………-………………………………………………………………………..…………………………………………..
5.2………-……………………………………………………………………………..……………………………………..
5.3………-…………………………………………………………………………..………………………………………..
5.4………-……………………………………………………………………………………………………………………..
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1.นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
6.2.นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ กรรมการ
6.3.นายอนนท์ ดวงใจดี
ตาแหน่ง นายช่างโยธาชานาญงาน กรรมการ/เลขานุการ
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ กาหนดแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคานวณราคากลาง ตั้ งแต่วันที่ 11
สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง ขออนุมัติการกาหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน จานวน 5 สาย
หมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลขุนพัดเพ็ง
ตามคาสั่ งเทศบาลต าบลขุน พั ด เพ็ ง ที่ 54/2561 ลงวัน ที่ 21 กุม ภาพั น ธ์ 2561 ได้ แ ต่งตั้ ง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน จานวน 5 สาย หมู่ที่ 2,6,7
และหมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 1 โครงการ เพื่อให้การดาเนินการตาม
หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดราคากลาง เป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2555 และหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุ ด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ นั้น
คณะกรรมการได้ดาเนินการกาหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามแบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
(ลงชื่อ)…………พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์..…….ประธานกรรมการ
(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)
(ลงชื่อ)…………เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด….…กรรมการ
(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)
(ลงชื่อ)……………อนนท์ ดวงใจดี….…กรรมการ
(นายอนนท์ ดวงใจดี)

เห็นควรอนุมัติ
นรเสฏฐ์ วัฏฏะสุวรรณ
(นายนรเสฏฐ์ วัฏฏะสุวรรณ)
ปลัดเทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง

อนุมัติ
ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์
(นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์)
นายกเทศมนตรีตาบลขุนพัดเพ็ง

แบบ ปร.5
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน / งาน

ทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจานวน

2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วย : บาท

ลาดับที่

รายการ

1

งาน / กลุ่มงาน ทาง

2

งาน / กลุ่มงาน .....................

3

งาน / กลุ่มงาน .....................

4

งาน / กลุ่มงาน .....................

ค่างานต้นทุน
112,280.54

Factor F
1.3347

ค่าก่อสร้าง
149,860.84

.............. ฯลฯ .................
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย ........0.......... %
เงินประกันผลงานหัก ......0.......%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ...........6........%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม .........7........%
สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

149,860.84

คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

149,800.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จานวน ...........-........... ตร.ม.
ลงชื่อ

เฉลีย่ .............-............... บาท / ตร.ม.
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์
(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
ลงชื่อ

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

ลงชื่อ

อนนท์ ดวงใจดี)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 1/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนลาดยางสายสระยายโสม - บ่อปั้น บริเวณไร่นายประสาท เลขยะวิจติ ร ถึงบริเวณบ้านนางสะอาด จาดใจดี

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดาเนินการ ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

1

งานถมดินคันทาง

2

งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)

3

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ค่างานต้นทุน
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

รวมค่างานต้นทุน

58.00

ลบ.ม.

228.65

13,261.70

13,261.70

9.40

ลบ.ม.

340.00

3,196.00

3,196.00

งานไหล่ทาง (หินคลุก)

14.10

ลบ.ม.

593.64

8,370.32

8,370.32

4

งานผิวทาง (คอนกรีต)

188.00

ตร.ม.

396.80

74,598.40

74,598.40

5

CONTRACTION JOINT/เมตร

36.00

เมตร

66.89

2,408.04

2,408.04

101,834.46

101,834.46

ยอดยกไป
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 2/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนลาดยางสายสระยายโสม - บ่อปั้น บริเวณไร่นายประสาท เลขยะวิจติ ร ถึงบริเวณบ้านนางสะอาด จาดใจดี

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 188 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดาเนินการ ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ราคาวัสดุสิ่งของ
ราคา/หน่วย

ยอดยกมา

จานวนเงิน

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

101,834.46

101,834.46

6

CONTRUCTION JOINT/เมตร

47.00

เมตร

66.89

3,143.83

3,143.83

7

EXPANSIONTION JOINT/เมตร

0.00

เมตร

0.00

0.00

0.00

8

ไม้แบบ

21.15

ตร.ม.

345.26

7,302.25

7,302.25

รวมค่างานต้นทุน
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

112,280.54
เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.5
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน / งาน

ทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจานวน

2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วย : บาท

ลาดับที่

รายการ

1

งาน / กลุ่มงาน ทาง

2

งาน / กลุ่มงาน .....................

3

งาน / กลุ่มงาน .....................

4

งาน / กลุ่มงาน .....................

ค่างานต้นทุน
111,871.68

Factor F
1.3347

ค่าก่อสร้าง
149,315.13

.............. ฯลฯ .................
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย ........0.......... %
เงินประกันผลงานหัก ......0.......%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ...........6........%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม .........7........%
สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

149,315.13

คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

149,300.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จานวน ...........-........... ตร.ม.
ลงชื่อ

เฉลีย่ .............-............... บาท / ตร.ม.
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์
(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
ลงชื่อ

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

ลงชื่อ

อนนท์ ดวงใจดี)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 1/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนายอนุเทพ ศรีคาทา ถึงบริเวณไร่นางชม ศรีคาทา

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดาเนินการ

ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

1

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา

2

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ค่างานต้นทุน
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

รวมค่างานต้นทุน

264.00

ลบ.ม.

1.68

443.52

443.52

งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)

11.00

ลบ.ม.

340.00

3,740.00

3,740.00

3

งานไหล่ทาง (หินคลุก)

13.20

ลบ.ม.

593.64

7,836.05

7,836.05

4

งานผิวทาง (คอนกรีต)

220.00

ตร.ม.

397.26

87,397.20

87,397.20

5

CONTRACTION JOINT/เมตร

40.00

เมตร

66.89

2,675.60

2,675.60

102,092.37

102,092.37

ยอดยกไป
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 2/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนายอนุเทพ ศรีคาทา ถึงบริเวณไร่นางชม ศรีคาทา

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดาเนินการ

ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ราคาวัสดุสิ่งของ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ยอดยกมา

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

102,092.37

102,092.37

6

CONTRUCTION JOINT/เมตร

44.00

เมตร

66.89

2,943.16

2,943.16

7

EXPANSIONTION JOINT/เมตร

0.00

เมตร

0.00

0.00

0.00

8

ไม้แบบ

19.80

ตร.ม.

345.26

6,836.15

6,836.15

รวมค่างานต้นทุน
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

111,871.68
เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.5
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน / งาน

ทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจานวน

2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วย : บาท

ลาดับที่

รายการ

1

งาน / กลุ่มงาน ทาง

2

งาน / กลุ่มงาน .....................

3

งาน / กลุ่มงาน .....................

4

งาน / กลุ่มงาน .....................

ค่างานต้นทุน
130,790.14

Factor F
1.3347

ค่าก่อสร้าง
174,565.60

.............. ฯลฯ .................
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย ........0.......... %
เงินประกันผลงานหัก ......0.......%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ...........6........%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม .........7........%
สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

174,565.60

คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

174,500.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จานวน ...........-........... ตร.ม.
ลงชื่อ

เฉลีย่ .............-............... บาท / ตร.ม.
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์
(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
ลงชื่อ

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

ลงชื่อ

อนนท์ ดวงใจดี)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 1/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางบุญส่ง สังวาลย์ทองดี ถึงบริเวณบ้านนางสาคร โสไกร

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพืน้ ที่

สถานที่ดาเนินการ ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

1

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ

2

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ค่างานต้นทุน
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

รวมค่างานต้นทุน

240.00

ลบ.ม.

13.66

3,278.40

3,278.40

งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)

12.00

ลบ.ม.

340.00

4,080.00

4,080.00

3

งานไหล่ทาง (หินคลุก)

18.00

ลบ.ม.

593.64

10,685.52

10,685.52

4

งานผิวทาง (คอนกรีต)

240.00

ตร.ม.

397.26

95,342.40

95,342.40

5

CONTRACTION JOINT/เมตร

44.00

เมตร

66.89

2,943.16

2,943.16

116,329.48

116,329.48

ยอดยกไป
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 2/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางบุญส่ง สังวาลย์ทองดี ถึงบริเวณบ้านนางสาคร โสไกร

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพืน้ ที่

สถานที่ดาเนินการ ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ราคาวัสดุสิ่งของ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ยอดยกมา

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

116,329.48

116,329.48

6

CONTRUCTION JOINT/เมตร

60.00

เมตร

66.89

4,013.40

4,013.40

7

EXPANSIONTION JOINT/เมตร

4.00

เมตร

281.31

1,125.24

1,125.24

8

ไม้แบบ

27.00

ตร.ม.

345.26

9,322.02

9,322.02

รวมค่างานต้นทุน
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

130,790.14
เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.5
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน / งาน

ทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 7 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจานวน

2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วย : บาท

ลาดับที่

รายการ

1

งาน / กลุ่มงาน ทาง

2

งาน / กลุ่มงาน .....................

3

งาน / กลุ่มงาน .....................

4

งาน / กลุ่มงาน .....................

ค่างานต้นทุน
112,898.90

Factor F
1.3347

ค่าก่อสร้าง
150,686.16

.............. ฯลฯ .................
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย ........0.......... %
เงินประกันผลงานหัก ......0.......%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ...........6........%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม .........7........%
สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

150,686.16

คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

150,600.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จานวน ...........-........... ตร.ม.
ลงชื่อ

เฉลีย่ .............-............... บาท / ตร.ม.
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์
(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
ลงชื่อ

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

ลงชื่อ

อนนท์ ดวงใจดี)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 1/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอาไพ กลิ่นคาหอม ถึงบริเวณบ้านนางสาวปุญญานุช พ่วงคามี

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดาเนินการ ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 7 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

1

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา

2

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ค่างานต้นทุน
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

รวมค่างานต้นทุน

150.00

ลบ.ม.

1.68

252.00

252.00

งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)

10.60

ลบ.ม.

340.00

3,604.00

3,604.00

3

งานไหล่ทาง (หินคลุก)

15.90

ลบ.ม.

593.64

9,438.88

9,438.88

4

งานผิวทาง (คอนกรีต)

212.00

ตร.ม.

397.26

84,219.12

84,219.12

5

CONTRACTION JOINT/เมตร

36.00

เมตร

68.89

2,480.04

2,480.04

99,994.04

99,994.04

ยอดยกไป
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 2/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านนางอาไพ กลิ่นคาหอม ถึงบริเวณบ้านนางสาวปุญญานุช พ่วงคามี

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 212 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดาเนินการ ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ราคาวัสดุสิ่งของ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ยอดยกมา

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

99,994.04

99,994.04

6

CONTRUCTION JOINT/เมตร

53.00

เมตร

66.89

3,545.17

3,545.17

7

EXPANSIONTION JOINT/เมตร

4.00

เมตร

281.31

1,125.24

1,125.24

8

ไม้แบบ

23.85

ตร.ม.

345.26

8,234.45

8,234.45

รวมค่างานต้นทุน
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

112,898.90
เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.5
แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน / งาน

ทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม อาเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจานวน

2 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2561
หน่วย : บาท

ลาดับที่

รายการ

1

งาน / กลุ่มงาน ทาง

2

งาน / กลุ่มงาน .....................

3

งาน / กลุ่มงาน .....................

4

งาน / กลุ่มงาน .....................

ค่างานต้นทุน
112,032.96

Factor F
1.3347

ค่าก่อสร้าง
149,530.39

.............. ฯลฯ .................
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย ........0.......... %
เงินประกันผลงานหัก ......0.......%
ดอกเบี้ยเงินกู้ ...........6........%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม .........7........%
สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

149,530.39

คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

149,500.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จานวน ...........-........... ตร.ม.
ลงชื่อ

เฉลีย่ .............-............... บาท / ตร.ม.
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์
(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
ลงชื่อ

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

ลงชื่อ

อนนท์ ดวงใจดี)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 1/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณไร่นายทองดี ทองสุข ถึงถนนลาดยางสายสระยายโสม - บ่อปัน้ บริเวณบ้านนายวิมล ทองสุข

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดาเนินการ ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

1

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา

2

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ค่างานต้นทุน
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

รวมค่างานต้นทุน

360.00

ลบ.ม.

1.68

604.80

604.80

งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)

11.00

ลบ.ม.

340.00

3,740.00

3,740.00

3

งานไหล่ทาง (หินคลุก)

13.20

ลบ.ม.

593.64

7,836.05

7,836.05

4

งานผิวทาง (คอนกรีต)

220.00

ตร.ม.

397.26

87,397.20

87,397.20

5

CONTRACTION JOINT/เมตร

40.00

เมตร

66.89

2,675.60

2,675.60

102,253.65

102,253.65

ยอดยกไป
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 2/2
ใบประมาณราคา
เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน

เส้นทาง

สายจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณไร่นายทองดี ทองสุข ถึงถนนลาดยางสายสระยายโสม - บ่อปั้น บริเวณบ้านนายวิมล ทองสุข

เนื้องาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร พร้อมลงวัสดุไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

สถานที่ดาเนินการ ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลสระยายโสม อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท1 - 01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตาบลขุนพัดเพ็ง
คานวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561
หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคาสานักงบฯ สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจาเดือน ธันวาคม 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
ที่สืบได้ (ราคาน้ามันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)
ลาดับ
ที่

รายการ

หน่วย : บาท
จานวน

หน่วยนับ

ราคาวัสดุสิ่งของ
ราคา/หน่วย

จานวนเงิน

ยอดยกมา

ค่าวัสดุ + ค่าแรง

102,253.65

102,253.65

6

CONTRUCTION JOINT/เมตร

44.00

เมตร

66.89

2,943.16

2,943.16

7

EXPANSIONTION JOINT/เมตร

0.00

เมตร

0.00

0.00

0.00

8

ไม้แบบ

19.80

ตร.ม.

345.26

6,836.15

6,836.15

รวมค่างานต้นทุน
พีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์

112,032.96
เฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด

อนนท์ ดวงใจดี

(นายพีรศักดิ์ ไกรเตชสังข์)

(นายเฉลิมศักดิ์ ชูตาลัด)

(นายอนนท์ ดวงใจดี)

ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

กรรมการกาหนดราคากลาง

หมายเหตุ

