
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก

ประเภท งานทาง  (ซ่อมแซม) โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกสายนายเทศ  -  คลองควาย  

เจ้าของโครงการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก

สถานที่ด าเนินการ หมู่ที่ 2   ต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก  อ าเภอปากพนัง  จังหวดันครศรีธรรมราช

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา    ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก

ตามแบบ 0

สรุปราคากลางเมื่อวันที่  14  มกราคม  2558

1 ประเภทงานทาง 1.3574       

2 ปา้ยประชาสัมพนัธช์ั่วคราว  1   ปา้ย -             

3 ปา้ยประชาสัมพนัธถ์าวร  1   ปา้ย -             

เงือ่นไข  FACTOR F

 - เงินล่วงหน้าจ่าย    0  %

 - ดอกเบี้ยเงินกู้   7 %

 - ดอกเบี้ยเงินฝาก   0 %

 - ภาษมีูลค่าเพิ่ม ( VAT )  7  %

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน

คิดเปน็ราคาค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร หน่ึงแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน

หมายเหตุ

1.  ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F ใช้ตาราง Factor F  งานทาง

2.  ราคาดังกล่าวเปน็ราคาที่รวมภาษมีูลค่าเพิ่มแล้ว

3.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน  30  วนั

4.  ราคาวสัดุและค่าแรงงาน ใหใ้ช้ราคาของพาณิชย์จังหวดัหรือราคาทอ้งถิ่นเปน็เกณฑ์

ค่าโครงการดังกล่าว  และใหใ้ช้ราคานี้เปน็ราคาค่าโครงการดังกล่าว  จึงลงลายมือช่ือไว้เปน็หลักฐาน

ลงชื่อ จ.ส.ต.    สุนทร  มณีฉาย     ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ธรีวฒัน์  กล่ินมาลี  กรรมการ          

     (นายธรีวฒัน์  กล่ินมาลี)                                                                                (นายวรีะชาติ  เส้งเสน)

-                           

1,500.000            

FACTOR F

3,000.00                  

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าส่ังที่  5/2558  ลงวนัที่  14 มกราคม  2558  ได้พจิารณาและเหน็ชอบกับราคา

                               ลงชื่อ  วรีะชาติ  เส้งเสน  กรรมการ

           (นายวรีะชาติ  เส้งเสน)

ค่าก่อสร้างทั้งหมด

-                           

102,152.75         138,662.14              

                                                        (สุนทร  มณีฉาย)

-                           

3,000.000            

หมายเหตุ
รวมเปน็เงิน (บาท) รวมเปน็เงิน (บาท)

1,500.00                  

รายการ

ใบสรุปราคากลาง

143,162.14              

143,000.00             

-                           

-                           

แบบ  ปร.5

ล าดับที่
ค่าวสัดุและค่าแรงงาน





426587.33

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าส่ังที่  5/2558  ลงวนัที่  14 มกราคม  2558  ได้พจิารณาและเหน็ชอบกับราคา





ค่าโครงการดังกล่าว  และใหใ้ช้ราคานี้เปน็ราคาค่าโครงการดังกล่าว  จึงลงลายมือชื่อไวเ้ปน็หลักฐาน
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