
ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ ก่อสร้างเขื�อนนํ�าล้น คลองท่าเปรง กว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อมทางขึ�น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คํานวณราคากลาง เมื�อวันที�

1 ชลประทาน 1.2726

ค่าขนย้ายเรื�องจักร

รวมค่าก่อสร้าง

ปลัดลดคงเหลือ

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร จํานวน -                เฉลี�ย -                   บาท/ตร.ม.

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ  กรรมการ

(นางสายฝน ยกชู) (นางประภาพร  ผลไชย)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�   6   กรกฎาคม   2558   รวมทั�งสิ�น   250,000  บาท

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

            (นายสุรศักดิ�  วงษ์อําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

สถานที�ก่อสร้าง คลองท่าเปรง หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 กรกฎาคม 2558

 ลําดับที� รายการ
ค่างานต้นทุน

Factor F
ค่าก่อสร้าง

 หมายเหตุ

-

(บาท) (บาท)

งาน/กลุ่มงาน 194,299.69      247,265.79     

3,000.00         3,000.00        

250,265.79     

250,000.00     

(ตัวอักษร) สองแสนห้าหมื�นบาทถ้วน

ตร.ม.



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน

โครงการ ก่อสร้างเขื�อนนํ�าล้น คลองท่าเปรง กว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อมทางขึ�น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สถานที�ก่อสร้าง คลองท่าเปรง หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�    / 2558

คํานวณราคากลางโดย คณกรรมการกําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 ค่าเรื�องจักร(แบคโฮ) 24.00         ช.ม. -           -                 1,080.00 25,920.00     25,920.00         

2 ทรายหยาบ/กรวด 60.00         ลบ.ม. 300.00     18,000.00       20.00      1,200.00       19,200.00         

3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 32.00         ลบ.ม. 1,883.75  60,280.00       391.00    12,512.00     72,792.00         

4 ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m. 40.00         ตร.ม. 35.00       1,400.00         5.00        200.00          1,600.00           

5 งานไม้แบบ  +  ไม้เคร่า 60.00         ตร.ม. 400.00     24,000.00       105.00    6,300.00       30,300.00         

6 เหล็กเส้นกลม DB  ศก. 12 มม. 1,065.00    กก. 20.78       22,130.70       3.40        3,621.00       25,751.70         

7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ศก. 6 มม. 207.00       กก. 25.26       5,228.82         3.40        703.80          5,932.62           

8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ศก. 15 มม. -             กก. -           -                 -          -                -                    

9 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR ศก. 19 มม. -             กก. -           -                 -          -                -                    

10 แอสฟัลท์,วัสดุรอยต่อ(ค่าวัสด+ุค่าแรงงาน) 20.00         เมตร -           -                 22.67      453.40          453.40              

11 ท่อ พีวีซี ศก. 3/4 นิ�ว 1.00           ท่อน 52.34       52.34              -          -                52.34                

12 หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง) 1.00           ลบ.ม. 277.63     277.63            20.00      20.00            297.63              

13                                  งานดินถมทางเบี�ยง 60.00         ลบ.ม. 180.00     10,800.00       20.00      1,200.00       12,000.00         

142,169.49    52,130.20    194,299.69

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน พฤษภาคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  25.00 - 25.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

 6  กรกฎาคม 2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป ปร.5

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  กอสรางเข่ือนน้ําลนคลองทาเปรง หมูท่ี 2 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  275,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

   กอสรางเข่ือนน้ําลนคลองทาเปรง หมูท่ี 2 กวาง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร พรอมทางข้ึนลง  

กวาง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 2 ปาย ตามแบบแปลนท่ี

เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  6  กรกฎาคม 2558 เปนเงิน 250,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

5.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสิรินัน  สุวรรณ       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

    6.2 นางสายฝน  ยกชู          ตําแหนง  หัวหนาฝายอํานวยการ 

6.3 นางประภาพร  ผลไชย    ตําแหนง  นิติกร 
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