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กลุ่มงาน/งาน ประปา

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

สถานที�ก่อสร้าง หมู่ที� 9 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที� 18 / 2557

คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานเสาเข็ม

งานตอกเข็มคอนกรีตอัดแรง งานสกัดหัวเสาเข็ม 13.00         ต้น 1,050.00  13,650.00       326.00    4,238.00       17,888.00         

ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6.00 เมตร

2 งานดิน

งานขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 22.00         ลบ.ม. -           -                 148.00    3,256.00       3,256.00           

ทรายหยาบ,ทรายรองพื�น 1.65           ลบ.ม. 300.00     495.00            91.00      150.15          645.15              

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. 1,828.00  10,054.00       391.00    2,150.50       12,204.50         

4 งานเหล็ก

เหล็กเส้นกลม ศก.   6 มม. 0.03           ตัน 26,314.25 789.43            3,401.00 102.03          891.46              

เหล็กเส้นกลม ศก.   9 มม. 0.09           ตัน 22,942.99 2,156.64         3,401.00 319.69          2,476.34           

เหล็กเส้นกลม ศก. 12 มม. 0.11           ตัน 23,414.49 2,481.94         3,401.00 360.51          2,842.44           

เหล็กสกรู ขนาด ศก. 25 มม. 12.00         ตัว 120.00     1,440.00         -          -                1,440.00           

ลวดผูกเหล็ก 12.00         ก.ก. 45.00       540.00            -          -                540.00              

5 งานไม้แบบ + ไม้เคร่า 2.00           ลบ.ฟ. 400.00     800.00            133.00    532.00          1,332.00           

6 งานถังเหล็กเก็บนํ�าสําเร็จรูป

หอถังเหล็กเก็บนํ�าขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 1.00           ถัง 150,000.00  150,000.00     10,000    10,000.00     160,000.00       

สูง 11.00 เมตร (พร้อมติดตั�ง)

ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า 1.00           ชุด 10,000.00 10,000.00       -          -                10,000.00         

ตู้เฟรชเชอร์สวิทซ์พร้อมอุปกรณ์ 1.00           ชุด 5,500.00  5,500.00         -          -                5,500.00           

7 งานระบบท่อจ่ายนํ�า

ท่อจ่ายนํ�า PVC ชั�น 8.5 ขนาด 2" 6.00           ท่อน 168.00     1,008.00         80.00      480.00          1,488.00           

8 งานไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมแปร์ 1.00           เครื�อง 6,621.00  6,621.00         -          -                6,621.00           

สายเมนต์ไฟฟ้าแรงตํ�า 1.00           งาน 1,500.00  1,500.00         -          -                1,500.00           

9 งานบ่อบาดาล

1.00           บ่อ -           -                 8,500.00 8,500.00       8,500.00           

ปั�มนํ�าบาดาล (ซับเมอส) 1.5 แรงม้า พร้อมฝา 1.00           เครื�อง 25,000.00 25,000.00       -          -                25,000.00         

ปิดปากบ่อและอุปกรณ์สายไฟพร้อมติดตั�ง

10 งานทดสอบชั�นดิน 1.00           งาน -           -                 8,500.00 8,500.00       8,500.00           

233,578.00    38,986.88    272,564.88

.
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หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป ปร.5

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

งานเป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบปริมาณนํ�า
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 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน ตุลาคม  2557

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

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

 - อัตราราคางานต่อหน่วย กรมทรัพยากรนํ�าบาดาล 30 สิงหาคม 2555
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โครงการ

18 / 2557 แบบ ปร. 4 ที�แนบ มีจํานวน 2 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คํานวณราคากลาง เมื�อวันที�

1 อาคาร 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

5 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั�วคราว  - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

6 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร  - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

รวมค่าก่อสร้าง     ระยะเวลาก่อสร้าง

ปรับลดตามงบประมาณ 30

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

          (นายอรุณ ชูประจง)          (นายวรวิทย์      สมจิตร)์

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  18 ตุลาคม   2557   รวมทั�งสิ�น   346,700  บาท

(ลงชื�อ)................................................................เห็นชอบ

     (นายนรังสรรค์   อินทร์ณรงค)์

ปลัดเทศบาล

(ลงชื�อ)................................................................อนุมัติ

             (นายจริน   รักสนิท)

               นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประปา

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

สถานที�ก่อสร้าง หมู่ที� 9 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

14/11/2014

 ลําดับที� รายการ
ค่างานต้นทุน

Factor F
ค่าก่อสร้าง

 หมายเหตุ
(บาท) (บาท)

งาน/กลุ่มงาน 272,564.88      346,866.07     

งาน/กลุ่มงาน  -  - Factor F

งาน/กลุ่มงาน  -  -

ค่าขนย้ายเครื�องจักร -

-

-

346,866.07     

346,700.00     

(ตัวอักษร) สามแสนสี�หมื�นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล หมูท่ี  9 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  346,700.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป รายการประกอบแบบการสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาล 

รายการท่ี 1 งานเสาเข็ม 

รายการท่ี 2 งานดิน 

รายการท่ี 3 งานคอนกรีต 

รายการท่ี 4 งานเหล็ก 

รายการท่ี 5 งานไมแบบ + ไมเครา 

รายการท่ี 6 งานถังเหล็กเก็บน้ําสําเร็จรูป 

รายการท่ี 7 งานระบบทอจายน้ํา 

รายการท่ี 8 งานไฟฟา 

รายการท่ี 9 งานบอบาดาล 

รายการท่ี 10 งานทดสอบชั้นดิน 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 เปนเงิน 346,700.- 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 
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