
ปร.4 แผนที่ 1/1

กลุมงาน/งาน ทาง

โครงการ กอสรางถนนสายบานนายเฉลิม - ดอนวัน ขนาดผิวจราจร   4.00   เมตร 

ยาว 1,000   เมตร    ตามแบบเทศบาลนาเหรงกําหนด

สถานที่กอสราง หมูที่ 6   ตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผูอํานวยการกองชาง

ลําดับ

ที่ หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1 ทอ คสล. คุณภาพชั้น 3   1.00 X 1.00 7.00           ทอน 1,757.00  12,299.00       -          -                12,299.00         

2 คาเครื่องจักร 20.00         ช.ม. -           -                 1,080.00 21,600.00     21,600.00         

3 งานดินถม 100.00       ลบ.ม. 120.00     12,000.00       20.00      2,000.00       14,000.00         

4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก  240 กก./ตร.ซม. 72.00         ลบ.ม. 2,199.94  158,395.68     391.00    28,152.00     186,547.68       

5 คอนกรีตหยาบ 3.00           ลบ.ม. 1,500.00  4,500.00         391.00    1,173.00       5,673.00           

6 180.00       ตร.ม. 260.00     46,800.00       105.00    18,900.00     65,700.00         

7 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด ศก. 6 มม. 168.00       กก. 20.63       3,465.84         3.40        571.20          4,037.04           

8 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด ศก.9 มม. 140.00       กก. 19.66       2,752.40         3.40        476.00          3,228.40           

9 เหล็กเสนกลมขอออย  ขนาด  ศก. 12  มม. 2,310.00    กก. 17.62       40,702.20       3.40        7,854.00       48,556.20         

10 เหล็กเสนกลมขอออย  ขนาด  ศก. 16 DB 1,080.00    กก. 16.14       17,431.20       3.40        3,672.00       21,103.20         

11 ลวดผูก 86.00         กก. 43.00       3,698.00         -          -                3,698.00           

12 ตะปู 20.00         กก. 33.98       679.60            -          -                679.60              

ยอดยกไป ปร.5 387,122.12       

1 เกรดเกรี่ยพื้นทางเดิม (เครื่องจักร) 4,000.00    ตร.ม. -           -                 4.64        18,560.00     18,560.00         

2 ดินลูกรัง 200.00       ลบ.ม. 120.00     24,000.00       20.00      4,000.00       28,000.00         

ยอดยกไป ปร.5 46,560.00         

.

 ภายใตเงื่อนไข

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

 - ราคาวัสดุกอสราง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน มกราคม 2559

 - ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา  ที่  อ.เมือง  21.00 - 21.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หนวย

คํานวณราคาโดย        นายสิรินัน  สุวรรณ   เมื่อวันที่      11      มีนาคม  2559

-งานถนน

คาไมแบบ + เครา

รวม
  คาวัสดุ

-งานทอลอดเหลี่ยม



ปร.5 แผนที่ 1/1

โครงการ

ยาว 1,000   เมตร    ตามแบบเทศบาลนาเหรงกําหนด

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน 1 หนา

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

1 งานทอลอดเหลี่ยม 1.2509

2 1.3574

รวมคากอสราง

ขอใชงบประมาณเพียง

      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

   (นายสุรศักดิ์   วงษอําไพวรรณ)

ลงชื่อ                 กรรมการ ลงชื่อ    กรรมการ

 (นายสิรินัน  สุวรรณ)  (นางสาวปทมา  สมศักดิ)์

ราคากลางที่กําหนด  ณ  วันที่   11       มีนาคม  2559      รวมทั้งสิ้น   541,000  บาท

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

            (นายสุรศักดิ์  วงษอําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

            นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

หมูที่ 6   ตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่กอสราง

แบบสรุปคากอสราง

 ลําดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

กลุมงาน/งาน

กอสรางถนนสายบานนายเฉลิม - ดอนวัน ขนาดผิวจราจร   4.00   เมตร 

หาแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน

541,000.00     

547,451.60     

คางานตนทุน คากอสราง

(บาท)

484,251.06     

(บาท)

63,200.54       

387,122.12     

(ตัวอักษร) 

งาน/กลุมงาน

แบบเลขที่

งานถนน 46,560.00       

คํานวณราคาโดย       นายสิรินัน  สุวรรณ                       ผูอํานวยการกองชาง                               เมื่อวันที่        11    มีนาคม    2559

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 หมายเหตุ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

( นางประภาพร  ผลไชย)                                           ( นางสาวสุภาพร  คงเพชร) 

                    นิติกรชํานาญการ                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                                             

1. ช่ือโครงการ   กอสรางถนนสายบานนายเฉลิม – ดอนวัน    หมูท่ี  6     ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ   กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  541,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

      กอสรางถนนสายบานนายเฉลิม – ดอนวัน    หมูท่ี  6   ตําบลนาเหรง  โดยใชเครื่องจักกลปรับสภาพ

พื้นท่ีเดิม  ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว   1,000  เมตร และใชดินลูกรังจํานวน  200 ลบ.ม.  ถมปรับ

ระดับขนาดผิวจราจร  ขนาดกวาง  4.00  เมตร ยาว  1,000 เมตร พรอมเกรดบดอัดเรียบตลอดสายและ

กอสรางทอเหล่ียม  คสล. ขนาด 2.40 x 2.10  เมตร ชนิด  2 ชองทาง  จํานวน  2  จุด  วางทอระบาย

น้ํา  คสล. ขนาด  Ø 100 x 100 x 7.00 เมตร จํานวน 1 จุด ตามแบบเทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   จํานวน  2 ปาย   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  11  มีนาคม  2559 เปนเงิน  541,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

3.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

3.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสุรศักด์ิ   วงษอําไพวรรณ    ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 

6.2 นายสิรินัน  สุวรรณ                ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.3 นางสาวปทมา  สมศักด์ิ           ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                                                             

 

 


	 ปร4
	ปร5

