
ปร.5 แผนที่ 1/1

 สวนราชการ

 ประเภทงาน

ชื่อโครงการ

 หนวยงานดําเนินการ เทศบาลตําบลนาเหรง

ตามแบบแปลนเลขที่ เทศบาลตําบลนาเหรง

ประมาณการตามแบบ        ปร.4 จํานวน 1 แผน

ประมาณการเมื่อวันที่

1  ประเภทงานทอลอดเหลี่ยม 1.2509 FactorFภายใตเงื่อนไข

2  ปายประชาสัมพันธโครงการแบบถาวร -

3 ปายประชาสัมพันธโครงการแบบชั่วคราว -

4 คาขนยายเครื่องจักร -

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

ปรับลดคงเหลือเปนเงิน

ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

  (นายสิรินัน  สุวรรณ)        (นางสายฝน  ยกช)ู

ราคากลางที่กําหนด  ณ  วันที่                                        รวมทั้งสิ้น   29,000  บาท

(ลงชื่อ)................................................................เห็นชอบ

(นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ)

          ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)................................................................อนุมัติ

    (นายจริน   รักสนิท)

               นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

Factor-F
รวมคากอสราง

-                            - เงินลวงหนาจาย 0%

 สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

เทศบาลตําบลนาเหรง

งานอาคาร

กอสรางบอพักน้ํา คสล.  บานวังเลา

2 พฤศจิกายน 2558

 ลําดับที่ รายการ
รวมคางานตนทุน

 - ดอกเบี้ยเงินกู 7%

-                       -                            - ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

 หมายเหตุ
(บาท) (บาท)

23,511.26            29,410.23                

-                       

29,410.23             

29,000.00             

(ตัวอักษร) สองหมื่นเกาพันบาทถวน

-                       -                           

กรรมการ

            คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

  (นายสุรศักดิ์  วงษอําไพวรรณ)

กรรมการ



กลุมงาน/งาน ทอลอดเลี่ยม ปร.4แผนที่ 1/1

กอสรางบอพักน้ํา คสล.  บานวังเลา

สถานที่กอสราง หมูที่ 2  ตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง   เทศบาลตําบลนาเหรง

คํานวณราคาโดย  นายสิรินัน สุวรรณ  ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ประมาณราคา  เมื่อวันที่ 

ลําดับ

ที่ หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1 งานวิศวกรรมโครงสราง

1.1  งานขุดดิน 13.00      ลบ.ม. -           -                125.00      1,625.00       1,625.00          

1.2  ดินถม 9.00         ลบ.ม. -           -                99.00        891.00          891.00             

1.3  ทรายหยาบอัดแนน 0.15         ลบ.ม. 360.00     54.00            99.00        14.85            68.85               

1.4  คอนกรีตหยาบ  1:3:5 -          ลบ.ม. 1,438.00  -                398.00      -                -                   

1.5  คอนกรีตโครงสราง  1:2:4 240 ksc 1.25         ลบ.ม. 1,782.00  2,223.94       398.00      496.70          2,720.64          

1.6  ไมแบบ

1.6.1 ไมแบบหลอคอนกรีตเฉลี่ยใชงาน 80% 8.00         ตร.ม. 260.00     2,080.00       -            -                2,080.00          

1.6.2 คาแรงไมแบบ 8.00         ตร.ม. -           -                133.00      1,064.00       1,064.00          

1.6.3 ไมค้ํายันทองแบบหลอคอนกรีต -        ตัน 28.00       -                -            -                -                   

1.6.4 ตะปู 0.20         กก. 32.00       32.00            -            -                32.00               

1.7  งานเสริม

1.7.1 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม. -        กก. 26.31       -                3.40          -                -                   

1.7.2 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม. -        กก. 22.94       -                3.40          -                -                   

1.7.3 เหล็กเสนกลมผิวขอออย  ศก. 12 มม. 18.00      กก. 20.25       364.50          3.40          61.20            425.70             

1.7.4 ลวดผูกเหล็ก 0.20         กก. 43.93       8.79              -            -                8.79                 

1.7.5 เหล็กฉาก 28.00      กก. 21.26       595.28          -            -                595.28             

2 ทอคอนกรีตสําเร็จรูป 1.00 X1.00 ม. 2.00         ลูก 5,000.00  10,000.00     2,000.00   4,000.00       14,000.00        

15,358.50   8,152.75    23,511.26     

 ภายใตเงื่อนไข

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

 - ราคาวัสดุกอสราง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน 20 กันยายน 2558

 - ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา  ที่  อ.เมือง  23.00 - 23.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  กุมภาพันธ  2555

ผูประมาณราคา (ลงชื่อ) ................................................ ผูอํานวยการกองชาง

           (นายสิรินัน สุวรรณ)

คาแรง/เครื่องจักรคาวัสดุ

รวมคาวัสดุและคาแรงงาน

2 พฤศจิกายน 2558

ประมาณราคาคากอสราง 

โครงการ

รายการ ปริมาณ หนวย รวมเปนเงิน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ  กอสรางบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังเลาหมูท่ี 2 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  29,600.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

   กอสรางบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 2 บอ ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  2 พฤศจิกายน 2558 เปนเงิน 29,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

5.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสุรศักด์ิ วงษอําไพวรรณ   ตําแหนง ปลัดเทศบาล 

6.1 นายสิรินัน  สุวรรณ             ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

    6.2 นางสายฝน  ยกชู                ตําแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ 


	ปร5 (2)
	ปร4

