
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 2559 แบบ ปร.5
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  กองช่าง เทศบาลต าบลยางเนิง้

งานสะพานและทอ่เหล่ียม
   หมูท่ี่ 1 ,4,5,6,7  ต.ยางเน้ิง และหมูท่ี่ 1 ต.สารภี อ.สารภี  จ.เชียงใหม่
กองช่าง    เทศบาลต าบลยางเน้ิง

จ านวน 31 แผ่น
14 แผ่น

ประมาณราคาวนัที ่ 17 มีนาคม 2559

ล าดับที่ รายการ Factor F

รวม

ค่าก่อสร้าง

(บาท)

 ปรับราคาให้

เหมาะสมรวม

ราคาค่าก่อสร้าง

ทั้งส้ิน

หมายเหตุ

ประเภทงานปรับราคา -                    Factor F
1 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. -                     - ดอกเบ้ียเงินกู ้  7%

ซ.ถนนสายสามแยกกลางหมูบ่า้น- หมูท่ี่ 7 1.3365     778,780.51       778,700.00         - ภาษี            7%
ต.หนองผ้ึง  - เงินล่วงหนา้จ่าย     0%

2 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางทอ่ระบายน ้า  - เงินประกนัผลงานหกั0%
ค.ส.ล.ซ.บา้นนายนิคม  พทุธิจกัร์  หมูท่ี่ 4  - พ้ืนท่ีปกติ
-งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 1.3365     65,023.93          - ระยะเวลาก่อสร้าง  90 วนั
-งานก่อสร้างวางทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. 1.2509     14,965.35         
-งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 1.3365     14,059.81         
รวม 94,049.09         94,000.00          

3 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซ.ขา้งบา้นนายอ าเภอเนติ หมูท่ี่ 4 ต.ยางเน้ิง 1.3365     123,295.23       123,200.00        

4 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.และวางทอ่เหล่ียม -                    
ค.ส.ล.พร้อมราวเหล็กกนัตก หมูท่ี่ 5 ต.ยางเน้ิง -                    
-งานขยายจราจร ค.ส.ล. 1.3365     16,142.27         
-งานวางทอ่เหล่ียม ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร 1.2509     108,327.81       
-งานก่อสร้างราวเหล็กกนัตก 1.2726     110,304.65       
รวม 234,774.73       234,700.00        

5 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซ.หนา้หอพกันางร าเพียร ยนืบญุ หมูท่ี่ 4 ต.ยางเน้ิง 1.3365     140,543.15       140,500.00        

6 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซ.หลงัหอพกัภิรมย ์ หมูท่ี่ 4 ต.ยางเน้ิง 1.3365     84,711.95         84,700.00          

7 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซ.สวนนายพรชยั  หวลทรง -สวนนางศีพรรณ 
 สมสงวน  หมูท่ี่ 6 ต.ยางเน้ิง 1.3365     242,108.03       242,100.00        

8 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซ.บา้นนายสมพงษ ์ เลิศวิเศษกุล  - บา้นนาย

92,252.32        

86,676.61        

105,157.61      

181,150.79      

แบบเลขที่

11,963.67        

582,701.47      

48,652.40        

10,519.87        

ประจ าปีงบประมาณ

ประมาณการตามแบบ ปร.4          จ านวน

รวม

ค่างานต้นทุน

(บาท)

ประเภทงาน
สถานทีก่่อสร้าง
เจ้าของงาน

12,078.02        
86,599.90        

63,383.43        
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ปรุะชยั  หมูท่ี่ 6 ต.ยางเน้ิง 1.3365     247,269.38       247,200.00        
9 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ซ.ทา้ยซอย 40 หมูท่ี่ 7 ต.ยางเน้ิง 1.3365     46,461.26         46,400.00          
10 งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 

ซ.บา้นนายวีระเดช  อาเซง หมูท่ี่ 1 ต.สารภี 1.3365     100,998.64       100,900.00        

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งส้ิน 2,092,400.00     
(ตัวอักษร) ( สองล้านเก้าหมืน่สองพนัส่ีร้อยบาทถ้วน )

คณะกรรมการก าหนดราคากลางตามค าสัง่เทศบาลต าบลยางเน้ิงท่ี 73 /2559 ลงวนัท่ี  4  มีนาคม  2560  ไดต้รวจสอบแลว้เห็น ชอบกบัราคาจา้ง
เหมางานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. น้ีและใหย้ดึประมาณการน้ีเป็นราคากลางจึงไดล้งช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน

    ลงช่ือ .…  นิคม   สุทธิทองแท.้............ประธานกรรมการ
               (  นายนิคม  สุทธิทองแท)้                                        

    ลงช่ือ …... ณรงคศ์กัด์ิ  พงษเ์จริญ........กรรมการ     ลงช่ือ .………สุชาติ  ตนัมา........................กรรมการ
      (  นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ )                                             (นายสุชาติ  ตนัมา)                                                      

   หมายเหตุ    ใหใ้ชส้ญัญาแบบปรับราคาไดใ้นการประกวดราคาจา้งเหมาก่อสร้างโดยใชสู้ตรค าณวนหาค่า 
ESCALATION   FACTOR (K)ดงัน้ี

งานพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก   K = 0.30+0.10It/Io+0.35Ct/Co+0.10Mt/Mo+0.15St/So
งานวางทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.   K = 0.35+0.20It/Io+0.15Ct/Co+0.15Mt/Mo+0.15St/So

75,569.50        

34,763.38        

185,012.63      


