
ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน เสียงตามสาย

โครงการ ติดตั�งระบบเสียงตามสาย หมู่ที� 5

สถานที�ก่อสร้าง หมู่ที� 5 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�    / 2558

คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 1.00           เครื�อง 24,000.00 24,000.00       -          -                24,000.00         

ไม่น้อยกว่า 1,500 W

2 1.00           เครื�อง 14,000.00 14,000.00       -          -                14,000.00         

ไม่น้อยกว่า 1,500 W 

3 สายดร็อปไวร์ขนาด 2x0.9มม.ชนิดมาตราฐาน 5,260.00    เมตร 14.00       73,640.00       5.00        26,300.00     99,940.00         

4 ลําโพงฮอร์น ขนาดปากกว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ�ว 22.00         ชุด 1,250.00  27,500.00       100.00    2,200.00       29,700.00         

พร้อมไดร์เวอร์ยูนิต 120 วัตต์

5 MATCHING LINE TRANSFORMER 11.00         ชุด 980.00     10,780.00       -          -                10,780.00         

กําลังวัตต์  50 วัตต์ พร้อมกล่องกันนํ�า

6 ไมโครโฟนพร้อมสายยาว 10.00 เมตร 1.00           ชุด 1,200.00  1,200.00         -          -                1,200.00           

7 ขาไมโครโฟนข้ออ่อนแบบตั�งโต๊ะพร้อมคอจับ 1.00           ชุด 350.00     350.00            -          -                350.00              

8 เครื�องเล่น CD / VCD / MP3 USB ในตัว 1.00           เครื�อง 4,500.00  4,500.00         -          -                4,500.00           

9 เครื�อง Tuner  AM / FM  Digital 1.00           เครื�อง 4,500.00  4,500.00         -          -                4,500.00           

10 ตู้ RACK 19" ขนาดไม่น้อยกว่า 13U มีระบบ 1.00           ตู้ 6,800.00  6,800.00         -          -                6,800.00           

ควบคุมไฟในตัว

11 เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x6 นิ�ว ปลายเสา 30.00         ท่อน 1,450.00  43,500.00       152.00    4,560.00       48,060.00         

4x4 นิ�ว ยาว 5.00 เมตร 

210,770.00    33,060.00    243,830.00

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  เมษายน  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  26.00 - 26.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

เครื�องขยายเสียง POWER MIXER ขนาด

เครื�อง TRANSMITSION OUTPUT ขนาด

 14   พฤษภาคม  2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป ปร.5

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

   / 2558 แบบ ปร. 4 ที�แนบ มีจํานวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คํานวณราคากลาง เมื�อวันที�

1 เสียงตามสาย -

6%

 - กําไร 5%

 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  14  พฤษภาคม   2558   รวมทั�งสิ�น   286,600  บาท

   ลงชื�อ.............................................ผู้เห็นชอบ

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

   ลงชื�อ.............................................ผู้อนุมัติ

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

12,191.50       

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เสียงตามสาย

ติดตั�งระบบเสียงตามสาย หมู่ที� 5

สถานที�ก่อสร้าง หมู่ที� 5 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 14   พฤษภาคม  2558

 ลําดับที� รายการ
ค่างานต้นทุน

Factor F
ค่าก่อสร้าง

 หมายเหตุ

17,068.10       

(บาท) (บาท)

งาน/กลุ่มงาน 243,830.00      243,830.00     

 - ค่าดําเนินการ 14,629.80       

287,719.40     

286,600.00     

(ตัวอักษร) สองแสนแปดหมื�นหกพันหกร้อยบาทถ้วน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในตําบลนาเหรง หมูท่ี 5 บานนานอน ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  สํานักปลัดเทศบาล 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  286,600.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป รายการประกอบแบบการติดตั้งระบบขยายเสียง 

รายการท่ี 1 เครื่องขยายเสียง POWER MIXER ขนาดไมนอยกวา 1,500 w จํานวน 1 เครื่อง 

รายการท่ี 2 เครื่อง TRANSMITSION OUTPUT ขนาดไมนอยกวา 1,500 w จํานวน 1 เครื่อง 

รายการท่ี 3 เครื่องเลน CD/VCD/MP3 USB ในตัว จํานวน 1 เครื่อง 

รายการท่ี 4 เครื่อง Tuner AM/FM Digital จํานวน 1 เครื่อง 

รายการท่ี 5 ไมโครโฟนพรอมสาย ยาว 10.00 เมตร จํานวน 1 ชุด 

รายการท่ี 6 ขาไมโครโฟนขอออนแบบตั้งโตะพรอมคอจับ จํานวน 1 ชุด 

รายการท่ี 7 ตู RACK 19” ขนาดไมนอยกวา 13U มีระบบควบคุมไฟในตัว จํานวน 1 ตู 

รายการท่ี 8 MATCHING LINE TRANSFORMER กําลังวัตต 50 วัตต พรอมกลองกันน้ํา จํานวน 11 ชุด 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 14  พฤษภาคม 2558 เปนเงิน 286,600.- 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

5.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสิรินัน  สุวรรณ  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.2 นายอรุณ  ชูประจง  ตําแหนง  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

6.3 นายวรวิทย  สมจิตร ตําแหนง  นายชางเขียนแบบ 
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