
ปร.4 แผน่ที่ 1/2

กลุ่มงาน/งาน ประปา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่  / 2558

ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานเสาเข็ม

งานตอกเข็มคอนกรีตอดัแรง 13.00         ต้น 1,300.00  16,900.00       176.00        2,288.00       19,188.00         
ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6.00 เมตร

2 งานดนิ

งานขดุดนิหลมุฐานราก/ถมคนื 22.00         ลบ.ม. -           -                 148.00        3,256.00       3,256.00           
ทรายหยาบ,ทรายรองพืน้ 1.65           ลบ.ม. 300.00     495.00            99.00          163.35          658.35              

3 งานคอนกรีต

คอนกรีตหยาบ 1.00           ลบ.ม. 1,542.00  1,542.00         398.00        398.00          1,940.00           
คอนกรีตโครงสร้าง                                                5.50           ลบ.ม. 1,840.00  10,120.00       436.00        2,398.00       12,518.00         

4 งานเหล็ก

เหลก็เส้นกลม ศก.   6 มม. 0.03           ตนั 26,314.25 789.43            -              -                789.43              
เหลก็เส้นกลม ศก.   9 มม. 0.09           ตนั 22,942.99 2,064.87         -              -                2,064.87           
เหลก็เส้นกลม ศก. 12 มม. 0.11           ตนั 23,414.49 2,575.59         -              -                2,575.59           
เหลก็สกรู ขนาด ศก. 25 มม. 12.00         ตวั 90.00       1,080.00         -              -                1,080.00           
ลวดผกูเหลก็ 12.00         ก.ก. 48.60       583.20            -              -                583.20              
คา่แรงผกูเหลก็ 0.23           ตนั -           -                 3,401.00     782.23          782.23              
ไม้แบบ + ไม้เคร่า 2.00           ตร.ม. 400.00     800.00            133.00        266.00          1,066.00           

5 งานถงัเหล็กเก็บน า้ส าเร็จรูป

หอถงัเหลก็เก็บน า้ขนาดความจ ุ10 ลบ.ม. 1.00           ถงั 150,000.00  150,000.00     15,000.00   15,000.00     165,000.00       
สงู 11.00 เมตร (พร้อมตดิตัง้)
ตู้ควบคมุวงจรไฟฟ้า 1.00           ชดุ 6,500.00  6,500.00         1,000.00     1,000.00       7,500.00           
ตู้ เฟรชเชอร์สวิทซ์พร้อมอปุกรณ์ 1.00           ชดุ 4,500.00  4,500.00         500.00        500.00          5,000.00           

6 งานถงักรองน า้

ถงักรองน า้ส าเร็จรูปกว้าง 1.15 ม. 1.00           ถงั 55,000.00    55,000.00       3,000.00     3,000.00       58,000.00         
งานระบบกรองน า้ 1.00           งาน 18,000.00    18,000.00       -              -                18,000.00         

7 งานระบบท่อและอุปกรณ์

ประตนู า้บอล์ลวาล์ว ขนาด 2 1/2" 1.00           ตวั 1,000.00  1,000.00         -              -                1,000.00           
นิปเปิล้ ขนาด 2 1/2" 2.00           ตวั 190.00     380.00            -              -                380.00              
ยเูน่ียน ขนาด 2 1/2" 1.00           ตวั 520.00     520.00            -              -                520.00              
ข้องอ 90 (GS) ขนาด 2 1/2"  2.00           ตวั 280.00     560.00            -              -                560.00              
ข้อตอ่สามทาง ขนาด 2 1/2" 3.00           ตวั 250.00     750.00            -              -                750.00              
ทอ่เหลก็ มอก. ขนาด 2 1/2" 1.00           ทอ่น 1,260.00  1,260.00         -              -                1,260.00           

275,420.09    29,051.58    304,471.67

ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ

5 มีนาคม 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย รวม



.

ปร.4 แผน่ที่ 2/2

ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

ยอดยกมา 275,420.09    29,051.58    304,471.67      

ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด 2 1/2" 1.00           ทอ่น 250.00     250.00            -              -                250.00              
บอลวาล์ว ขนาด 1 1/2" 3.00           ตวั 450.00     1,350.00         -              -                1,350.00           
ทอ่เหลก็ 11/2 นิว้ (GS) 2.00           เส้น 604.00     1,208.00         -              -                1,208.00           
ข้องอ 90 (GS) 11/2 นิว้ 5.00           ตวั 50.00       250.00            -              -                250.00              
สามทาง (GS) 11/2 นิว้ 1.00           ตวั 80.00       80.00              -              -                80.00                
วาล์วกนักลบั 1 1/2 นิว้ 1.00           ตวั 400.00     400.00            -              -                400.00              
ทอ่ PVC ชัน้ 8.5 ขนาด 2 " 3.00           เส้น 159.00     477.00            -              -                477.00              

8 งานไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมแปร์ 1.00           เคร่ือง 6,621.00  6,621.00         -              -                6,621.00           
สายเมนต์ไฟฟ้าแรงต ่า 1.00           งาน 1,500.00  1,500.00         300.00        300.00          1,800.00           

9 งานบ่อบาดาล

1.00           บอ่ -           -                 8,300.00     8,300.00       8,300.00           
ป๊ัมน า้บาดาล (ซบัเมอส) 1.5 แรงม้า พร้อมฝา 1.00           เคร่ือง 22,000.00 22,000.00       1,000.00     1,000.00       23,000.00         
ปิดปากบอ่และอปุกรณ์สายไฟพร้อมตดิตัง้

10 งานทดสอบชัน้ดนิ 1.00           งาน -           -                 8,000.00     8,000.00       8,000.00           

309,556.09    46,651.58    356,207.67

 ภายใต้เงื่อนไข

 - Factor  F ปรับปรุงใหม ่:  กค. 0421.5/5573  ลว. 30 มีนาคม 2555
 - ราคาวสัดกุอ่สร้าง  สนง.ปลดักระทรวงพาณิชย์ จงัหวดันครศรีฯ เดอืน กมุภาพนัธ์  2558
 - ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิโซลา่  ที่  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลติร  
 - บญัชีคา่แรงงาน/ด าเนินการส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง กรมบญัชีกลาง ฉบบัปรับปรุง  มีนาคม  2556

ค่าแรง/เคร่ืองจกัร

งานเป่าล้างบอ่บาดาลและทดสอบปริมาณน า้

ยอดยกไป ปร.5

รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

รวม



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

 / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 2 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ค านวณราคากลาง เม่ือวนัที่

1 ประปา 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

5 ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการชัว่คราว  - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

6 ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการถาวร  - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ กรรมการ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่  5  มีนาคม   2558   รวมทัง้สิน้   453,300  บาท

   ลงช่ือ.............................................ผู้ เหน็ชอบ

            (นายสิรินนั  สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลดัเทศบาล

   ลงช่ือ.............................................ผู้อนมุตัิ

                   (นายจริน  รักสนิท) (นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

-

-

453,309.88     

453,300.00     

(ตวัอกัษร) ส่ีแสนห้าหม่ืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน

Factor F

งาน/กลุม่งาน  -  -

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร -

(บาท) (บาท)

งาน/กลุม่งาน 356,207.67      453,309.88     

งาน/กลุม่งาน  -  -

แบบเลขที่

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

5 มีนาคม 2558

 ล าดับที่ รายการ
ค่างานต้นทุน

Factor F
ค่าก่อสร้าง

 หมายเหตุ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุม่งาน/งาน ประปา

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล หมูท่ี  4 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  453,300.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป รายการประกอบแบบการสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล 

รายการท่ี 1 งานเสาเข็ม 

รายการท่ี 2 งานดิน 

รายการท่ี 3 งานคอนกรีต 

รายการท่ี 4 งานเหล็ก 

รายการท่ี 5 งานถังเหล็กเก็บน้ําสําเร็จรูป 

รายการท่ี 6 งานถังกรองน้ํา 

รายการท่ี 7 งานระบบทอและอุปกรณ 

รายการท่ี 8 งานไฟฟา 

รายการท่ี 9 งานบอบาดาล 

รายการท่ี 10 งานทดสอบชั้นดิน 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2558 เปนเงิน 453,300.- บาท 

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 


