
ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ประปา

โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล

สถานที�ก่อสร้าง หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�

คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก. 6 นิ�ว 100.00    เมตร 2,150.00      215,000.00     -           -          215,000.00    

พร้อมท่อPVC  ø 6 นิ�ว ชั�น 13.5  มอก.17-2532

2 งานติดตั�งชุดฝาปิดปากบ่อนํ�าบาดาล 1.00        ชุด 3,100.00      3,100.00         -           -          3,100.00        

ขนาด ศก. 6 นิ�ว 

3 คอนกรีตชานบ่อ 2 x 2 x 0.15 ม. 0.60        ลบ.ม. 1,682.00      1,009.20         436.00     261.60     1,270.80        

4 เหล็กเส้นกลม ขนาด ศก.  6 มม. 6.66        ก.ก. 26.31           175.22            3.40         22.64      197.87           

5 งานสํารวจธรณีฟิสิกส์ 2.00        จุด 1,610.00      3,220.00         -           -          3,220.00        

6 งานวิเคราะห์คุณภาพนํ�าบาดาล 1.00        ตัวอย่าง 1,350.00      1,350.00         -           -          1,350.00        

7 งานทดสอบปริมาณนํ�าบาดาล 1.00        บ่อ 8,800.00      8,800.00         -           -          8,800.00        

232,654.42    284.24    232,938.67

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน กันยายน 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

   20  ตุลาคม 2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป ปร.5

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

แบบ ปร. 4 ที�แนบ มีจํานวน 1 หน้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คํานวณราคากลาง เมื�อวันที�

1 งานประปา 1.2600

รวมค่าก่อสร้าง

ขอใช้งบประมาณเพียง

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

  (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�    20   ตุลาคม   2557   รวมทั�งสิ�น   293,000  บาท

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

(นายนรังสรรค์   อินทร์ณรงค)์

ปลัดเทศบาล

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

(นายจริน   รักสนิท)

               นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

ขุดเจาะบ่อบาดาล

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน/กลุ่มงาน

 หมายเหตุ

หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที�ก่อสร้าง

(บาท)

293,502.72     

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ประปา

รายการ

   20  ตุลาคม 2557

(บาท)

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

สองแสนเก้าหมื�นสามพันบาทถ้วน

293,000.00     

293,502.72     

232,938.67      

แบบเลขที�

(ตัวอักษร) 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการขุดเจาะบอบาดาลหมูบาน หมูท่ี 4 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  293,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป รายการประกอบแบบการขุดเจาะบอบาดาลหมูบาน 

รายการท่ี 1 งานขุดเจาะบอบาดาลขนาด ศก. 6 นิ้ว พรอมทอPVC  ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5  มอก.17-2532 

รายการท่ี 2 งานติดตั้งชุดฝาปดปากบอน้ําบาดาล ขนาด ศก. 6 นิ้ว 

รายการท่ี 3 คอนกรีตชานบอ 2 x 2 x 0.15 ม. 

รายการท่ี 4 เหล็กเสนกลม ขนาด ศก.  6 มม. 

รายการท่ี 5 งานสํารวจธรณีฟสิกส 

รายการท่ี 6 งานวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล 

รายการท่ี 7 งานทดสอบปริมาณน้ําบาดาล 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2557 เปนเงิน 293,000.- 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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