ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทไี่ีดรีีบจดสรรและราคากลางในงานจางกีอสราง

1. ชี่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านมั่นคงโครงการ ๒
/หนวยเจาของโครงการ กองช่างเทศบาลเมองชัยนาท
2. วงเงินงบประมาณทไี่ีดรีีบจดสรร ๓๖๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกหม่นเก้าพันบาทถ้วน-)
3. ลีกษณะงานโดยสีงเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหมู่บ้านมั่นคงโครงการ ๒
มีพ้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล
เลขที่ ๙/๒๕๕๘
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐ บาท
(-สามแสนสี่พันบาทถ้วน-)
5. บญชีประมาณราคา
5.1
5.2
5.3
5.4 แบบ ปร.4 ,แบบ ปร.5
6. รายชี่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์ วิศวกรโยธา ๖ว
6.2 นายทศพร กุลหอม นายช่างโยธา ๖ ว
6.3 นายวราวุธ สงใย นายช่างโยธา ๕

ราคากลางงานก่อสร้าง
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ระยะทางดาเนินการ 0.130กม. แบบเลขที่ 9/2558
ประมาณราคา คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ลาดับที่
รายการ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2

จานวน

งานโครงสร้างทาง
Clearing And GrUbbing
งานดินถม
งานรองพืน้ ทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)
งานพืน้ ทาง (หินคลุกบดอัดแน่น)
งานผิวทางชนิด Asphaltic Concrete
Prime Coat
Asphaltic Concrete หนา 5 cm. (ปูบน Prime Coat)

รวมค่างานต้นทุนงานทาง
คิดเป็นงินค่าก่อสร้าง
ลงชือ่ ...............................................................ประธานกรรมการ
(นายสุบรรพต อภิรมย์สุขสันต์)
วิศวกรโยธา ๖ ว
ลงชือ่ ...............................................................กรรมการ
(นายวราวุธ สงใย)
นายช่างโยธา๕

หน่วย

ชือ่ สายทาง ซอยหมูบ่ ้านมัน่ คง โครงการ 2
ผิวทางชนิด แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00- 4.00เมตร
24.71บาท/ลิตร
ค่างานต้นทุน
Factor F
ราคากลาง
รวม
ราคาหน่วยละ
รวม
1.3365 ราคาต่อหน่วย

495.00
100.00
99.00
74.00

ตร.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.

1.38
140.00
303.00
464.00

495.00
495.00

ตร.ม.
ตร.ม.

39.00
261.00

683.10
14,000.00
29,997.00
34,336.00

1.3365
1.3365
1.3365
1.3365

19,305.00 1.3365
129,195.00 1.3365
227,516.10
สามแสนสีพ่ นั บาทถ้วน

ลงชือ่ .......................................................................กรรมการ
(นายทศพร กุลหอม )
นายช่างโยธา ๖ว

1.84
187.11
404.96
620.14

912.96
18,711.00
40,090.99
45,890.06

52.12
348.83
-

25,801.13
172,669.12
304,075.27
304,000.00

แบบ ปร. 5 แผ่นที่ 1 ของ 1
ส่วนราชการ
ประเภท
เจ้ าของ
สถานที่ก่อสร้ าง
หน่วยงาน
แบบเลขที่

สรุ ปราคากลางงานก่ อสร้ าง
เทศบาลเมืองชัยนาท
ฝ่ าย/งาน กองช่าง
โครงการก่อสร้ างถนนแอสฟั ลต์ติกคอนกรีต
สานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
ซอยหมู่บ้านมั่นคง โครงการ 2
กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
9/2558

กลุม่ ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ลาดับที่

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็ นเงิน ( บาท )

รายการ

227,516.10

1 ประเภทงานทาง
สรุป รวมค่าก่อสร้ างเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
ตัวอักษร

FACTOR F

ค่าก่อสร้ างทังหมด
้
รวมเป็ นเงิน ( บาท )

1.3365

304,075.27
304,075.27
304,000.00

(สามแสนสี่พนั บาทถ้ วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
( นายสุบรรพต อภิรมย์สขุ สันต์ )
วิศวกรโยธา ๖ว
ลงชื่อ...................................................................กรรมการ
(นายทศพร กุลหอม)
นายช่างโยธา ๖ ว
ลงชื่อ...................................................................กรรมการ
(นายวราวุธ สงใย)
นายช่างโยธา ๕
ลงชื่อ...................................................................อนุมตั ิ
(นายธรรมศักดิ์ ดีประดิษฐ์ )
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกเทศมนตรี

หมายเหตุ

