
ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

  32/ 2557 แบบ ปร. 4 ที�แนบ มีจํานวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คํานวณราคากลาง เมื�อวันที�

1 งานทาง 1.3574 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

 - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

รวมค่าก่อสร้าง

ขอใช้งบประมาณเพียง

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร จํานวน เฉลี�ย บาท/ตร.ม.

ลงชื�อ

ลงชื�อ ลงชื�อ

(นายยุทธพงษ์  โกษาพงค์)        (นายอรุณ  ชูประจง)

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

  (นายนรังสรรค์  อินทร์ณรงค)์

กรรมการ กรรมการ

ตร.ม.

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

561,149.16     

(บาท)

ห้าแสนหกหมื�นหนึ�งพันบาทถ้วน

561,000.00     

561,149.16     

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

  26 กันยายน 2557

(ตัวอักษร) 

ปรับปรุงถนน คสล.สาย ม.1 - 7

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน/กลุ่มงาน

 หมายเหตุ

ถนน คสล.สาย ม.1 - 7 หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน  - Factor F

413,400.00      

งาน/กลุ่มงาน  -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.สาย ม.1 - 7

สถานที�ก่อสร้าง ถนน คสล.สาย ม.1 - 7 หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�   32/ 2557

คํานวณราคากลางโดย นายอรุณ ชูประจง ตําแหน่ง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 ปรับเกลี�ยไหล่ทางเดิม 5,700.00    ตร.ม. -           -                 2.00        11,400.00     11,400.00         

2 งานดินถมเสริมไหล่ทาง 40.00         ลบ.ม. 158.00     6,320.00         20.00      800.00          7,120.00           

3 งานหินคลุกถมไหล่ทาง 760.00       ลบ.ม. 271.00     205,960.00     20.00      15,200.00     221,160.00       

4 หลักนําทาง คสล. 84.00         ต้น 780.00     65,520.00       -          -                65,520.00         

5 ค่าแรงย้ายป้ายจราจร 9.00           ป้าย -           -                 200.00    1,800.00       1,800.00           

6 งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 380.00       ตร.ม. 280.00     106,400.00     -          -                106,400.00       

384,200.00    29,200.00    413,400.00

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน สิงหาคม  2557

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  30.00 - 30.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

ผู้ประมาณราคา (ลงชื�อ) ....................................................... หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

             (นายอรุณ  ชูประจง)

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

  26 กันยายน 2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป ปร.5

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.1 - 7 หมูท่ี 7 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  561,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

   ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ม.1 – 7 หมูท่ี 7 ปรับปรุงโดย ใชเครื่องจักรกลเกลี่ยวัชพืชไหล

ทางถนนท้ังสองขาง ระยะทาง 1,900 เมตร ใชดินถมเสริมไหลทาง จํานวนไมนอยกวา 40 ลบ.ม. ใชหิน

คลุกจํานวนไมนอยกวา 760 ลบ.ม. ถมไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 1.00 เมตร พรอมเกลี่ยเรียบ ทําการรื้อ

ท้ิงหลักนําทางเกา พรอมติดตั้งหลักนําทางใหม พรอมยายปายจราจร ไปติดตั้ง ณ ตําแหนงใหม และงานตี

เสนจราจรท้ังสองขางถนนจํานวน 380 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด 

พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 2 ปาย 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  26 กันยายน 2557 เปนเงิน 561,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

5.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายนรังสรรค  อินทรณรงค       ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 

6.2 นายยุทธพงษ  โกษาพงค           ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.3 นายอรุณ ชูประจง                  ตําแหนง  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
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