
ปร.4 แผนที่ 1/1

กลุมงาน/งาน ประปา

โครงการ ขยายระบบประปาภูเขา บานหนาถ้ํา  หมูที่   8  

สถานที่กอสราง   หมูที่ 8  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

คํานวณราคาโดย นายสิรินัน  สุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง เมื่อวันที่   2      มีนาคม     2559 

ลําดับ

ที่ หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1 ทอ HDPE  PN6.3  ศก.  225  มม. 30.00      เมตร 500.00        15,000.00   160.00    4,800.00     19,800.00       

2 ทอ HDPE  PN6.3  ศก. 160  มม. 700.00    เมตร 350.00        245,000.00 110.00    77,000.00   322,000.00     

3 ประตูน้ําเหล็กหลอพรอมกุญแจ 1.00        ชุด 5,330.00     5,330.00     440.00    440.00        5,770.00         

4 ชุดดับเพลิง  100 มม. 1.00        ชุด 13,800.00   13,800.00   440.00    440.00        14,240.00       

5 ฝาครอบรับน้ําเขา  ศก. 225  มม. 1.00        ชุด 1,200.00     1,200.00     200.00    200.00        1,400.00         

6 อุปกรณอื่นและเชื่อมตอเขาสูระบบประปาเดิม 1.00        งาน 4,000.00     4,000.00     1,000.00 1,000.00     5,000.00         

368,210.00

.

 ภายใตเงื่อนไข

 - Factor  F ปรับปรุงใหม :  กค. 0421.5/5573  ลว. 30 มีนาคม 2555

 - ราคาวัสดุกอสราง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน  กุมภาพันธ  2559

 - ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา  ที่  อ.เมือง  20.00 - 20.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หนวย รวม
คาแรง/เครื่องจักรคาวัสดุ



ปร.5 แผนที่ 1/1

โครงการ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน 1 หนา

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

1 ประปา 1.2726

รวมคากอสราง

ปรับลดคงเหลือ

      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

           (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื่อ                 กรรมการ ลงชื่อ    กรรมการ

 (นางอัญญรัตน  ศรีภักดี)  (นางสายฝน  ยกช)ู

ราคากลางที่กําหนด  ณ  วันที่   2      มีนาคม    2559        รวมทั้งสิ้น   468,000  บาท

   ลงชื่อ...................................................ผูเห็นชอบ

            (นายสุรศักดิ์  วงษอําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

   ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติ

                      (นายจริน   รักสนิท)

            นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบสรุปคากอสราง

 ลําดับที่ Factor F

ประปา

รายการ

ขยายระบบประปาภูเขา บานหนาถ้ํา  หมูที่   8  

  หมูที่ 8  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กลุมงาน/งาน

คางานตนทุน

368,210.00     

กําหนดราคาโดย              นายสิรินัน  สุวรรณ         ผูอํานวยการกองชาง                                        เมื่อวันที่       2      มีนาคม     2559 

 สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน

468,000.00     

468,584.05     

งาน/กลุมงาน

(ตัวอักษร) 

คากอสราง

(บาท)

468,584.05     

สถานที่กอสราง

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

( นางประภาพร  ผลไชย)                                           ( นางสาวสุภาพร  คงเพชร) 

                    นิติกรชํานาญการ                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                                             

1. ช่ือโครงการ  ขยายระบบประปาภูเขาบานหนาถํ้า    หมูท่ี  8     ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ   กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  468,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

     โครงการขยายระบบประปาภูเขาบานหนาถํ้า    หมูท่ี  8  โดยใชทอ HDPE  PN 6.3  ศก. 225  มม. 

ยาว  30  เมตร  และทอ HDPE  PN6.3  ศก.  160  มม.  รวม  700 เมตร  พรอมอุปกรณอื่น ๆ 

รายละเอียดตามแบบเทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการช่ัวคราว 2 ปาย   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  2  มีนาคม   2559  เปนเงิน  468,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

3.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

3.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสิรินัน  สุวรรณ               ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.2 นางอัญญรัตน  ศรีภักดี          ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา 

6.3 นางสายฝน   ยกชู                ตําแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ                                                             
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