
แบบ ปร.4 แผ	นที่...1

ลําดับ รายการ จํานวน หน	วย รวมเงิน หมายเหตุ
ที่ ราคา / หน	วย จํานวนเงิน ราคา / หน	วย จํานวนเงิน

1 งานกรุยทางขนาดหนัก 2,400   ตร.ม. -            4               9,600        9,600              

2 งานปรับแต	งทาง 4,000   ตร.ม. -            1               4,000        4,000              

3 งานกรุยทางเดิมพร*อมเกรดแต	งยกระดับ 400      ลบ.ม. -            5               2,000        2,000              

4 งานหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 400 ลบ.ม. 450            180,000      180,000           

5 งานขนส	ง 400 ลบ.ม. -            50             20,000      20,000            

รายการประมาณราคาค
าโครงการปรับปรุงถนนสายนาวิน หมู
ที่ 2 กว�าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.

สถานที่ก	อสร*าง  บ*านหนองหญ*าปล*อง หมู	ที่ 2 บ*านใต* ตําบลนาใต* อําเภอบ*านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร8ธานี             

ฝ;ายประมาณราคา  กองช	างองค8การบริหารส	วนตําบลนาใต*  อําเภอบ*านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร8ธานี

ประมาณการโดย          นาย สุวิทย8  พุทธศรี         

ราคาวัสดุสิ่งของ ค	าแรงงาน

6 งานบดอัดเรียบ 400      ลบ.ม. -            18             7,200        7,200              

7 ดินถม 250      ลบ.ม. 100            25,000       -           25,000            

247,800           



สํานักงาน    องค8การบริหารส	วนตําบลนาใต*                                                                       งานประมาณราคา

กรมส	งเสริมการปกครองส	วนท*องถิ่น                                               กลุ	มงานวิชาการ องค8การบริหารส	วนตําบลนาใต*

 แบบ ปร.๕. แผ	นที่

หน	วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ   งานกองช	างองค8การบริหารส	วนตําบลนาใต*

แบบเลขที่.....................................................รายการ....................................................................................

                                                      สรุปผลการประมาณราคาค
าก
ออสร�าง

ประเภทงาน..…โครงการปรับปรุงถนนสายนาวิน หมู	ที่ 2

เจ*าของโครงการ  องค8การบริหารส	วนตําบลนาใต*

สถานที่ก	อสร*าง หมู	ที่ 2 ตําบลนาใต*  อําเภอบ*านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร8ธานี

ประมาณราคา    เมื่อวันที่    ๑   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

  ลําดับที่                                                               รายการ      จํานวนเงิน รวมค	าก	อสร*าง หมายเหตุ

1 Facter. = 1.3624

                     ค	าวัสดุ + ค	าแรงงาน 247,800         337,603        

เงินจ	ายล	วงหน*า                    0%

เงินประกันผลงานหัก 0%

รวมค	างาน ดอกเบี้ยเงินกู* 6%

ปPายโครงการ ค	าภาษีมูลค	าเพิ่ม 7%

รวมค	าก	อสร*างเปQนเงินงบประมาณ 337,603 ค	าน้ํามันดีเซล 24.00-24.99 บาท/ลิตร

คิดเปQนเงินประมาณ ( ปรับยอด ) 337,600

ประเภทงานอาคาร

สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร*อยบาทถ*วน

ประมาณราคา    เมื่อวันที่    ๑   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ผู*ประมาณการ....นายสุวิทย8   พุทธศรี   ตําแหน	ง นายช	างโยธา

ประมาณราคาโดย ................................................ ตําแหน	ง นายช	างโยธา      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง



                        (นายสุวิทย8 พุทธศรี)         คําสั่ง เลขที่ ๒๖๑/๒๕๖๐

ตรวจสอบ          ................................................ ตําแหน	ง ผอ.กองช	าง      ๑. (................................................ )

                        (นายเลิศเชาว8 จันทร8ภักดี)            (นางอาภรณ8  ชนะภัย)

เห็นชอบ          ................................................ ตําแหน	ง ปลัด อบต.นาใต*      ๒. (............................................... )

                        (นางอาภรณ8  ชนะภัย)           (นายเลิศเชาว8 จันทร8ภักดี)

อนุมัติ             ................................................ ตําแหน	ง นายก อบต.นาใต*      ๓. (.............................................. )

                        (นายนิรพล  ใจสมุทร)            (นางอรรถวาที ทิศขันธ8)



1. ชื่อโครงการซ�อมแซมปรับปรุงถนนสายสามตําบล  หมู�ที่ 9
 /หน�วยงานเจ&าของโครงการ  องค(การบริหารส�วนตําบลนาใต&

2. วงเงินงบประมาณที่ได&รับจัดสรร   150,000.- บาท(หนึ่งแสนห&าหมื่นบาทถ&วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ทําการปรับแต�งพื้นทางเดิม กว&างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลงหินคลุกจํานวน 192 
      ลบ.ม. (ตามส�วนที่เสียหาย) พร&อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบรายละเอียดรูปแบบตามที่อบต.นาใต&
กําหนด พร&อมติดป<ายโครงการตามแบบมาตรฐาน อบต. จํานวน 1 ป<าย

4. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  2560 งบประมาณ 150,000.- บาท4. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันที่  20  พฤศจิกายน  2560 งบประมาณ 150,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 5.1 ตามรายละเอียด แบบ ปร.4
 5.2 ตามรายละเอียด แบบ ปร.5
      แนบท&ายฯ

6.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
   6.1 นางอาภรณ(  ชนะภัยปลัด อบต.นาใต&ประธานกรรมการ
   6.2 นายเลิศเชาว(  จันทร(ภักดีผู&อํานวยการกองช�าง กรรมการ
6.3 นางอรรถวาที  ทิศขันธ(หัวหน&าสํานักปลัด            กรรมการ




