
ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายเลื�อน - ห้วยต้นไทร 

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

            คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

              (นายสิรินัน   สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลัดเทศบาล

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

                     (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายเลื�อน - ห้วยต้นไทร 

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยต้นไทร - บ้านนางเจียร 

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

            คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

              (นายสิรินัน   สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลัดเทศบาล

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

                     (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยต้นไทร - บ้านนางเจียร 

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองโชน - หน้าถํ�า

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 60.00         ลบ.ม. 283.69     17,021.40       20.00      1,200.00       18,221.40         

17,021.40      1,200.00      18,221.40

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  7.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทั�งสิ�น   23,000  บาท

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

            (นายสิรินัน   สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

23,188.55       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองโชน - หน้าถํ�า

 สองหมื�นสามพันบาทถ้วน

23,000.00       

23,188.55       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

18,221.40       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -
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กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนาแงะ - คลองนันตอ ม.1 - ม.7

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 80.00         ลบ.ม. 283.69     22,695.20       20.00      1,600.00       24,295.20         

22,695.20      1,600.00      24,295.20

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

            คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทั�งสิ�น   30,700  บาท

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

              (นายสิรินัน   สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลัดเทศบาล

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

                     (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

30,918.07       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนาแงะ - คลองนันตอ ม.1 - ม.7

 สามหมื�นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

30,700.00       

30,918.07       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

24,295.20       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผน่ที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายจบั

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่     /2558

ค านวณราคาโดย นายอรุณ  ชปูระจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานหนิคลกุ  (รวมคา่ขนสง่) 24.00         ลบ.ม. 283.69     6,808.56         20.00      480.00          7,288.56           

6,808.56       480.00        7,288.56

.
 ภายใต้เงื่อนไข

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

รวม
ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

          / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 1 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่

1 ทาง 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - ฝนตกชกุ 1

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือ

            คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทัง้สิน้   9,200  บาท

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

              (นายสิรินนั   สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลดัเทศบาล

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

                   (นายจริน  รักสนิท)(นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

แบบเลขที่

กลุม่งาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

9,275.42        

สถานที่ก่อสร้าง

งาน/กลุม่งาน

(ตวัอกัษร) 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายจบั

 เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน

9,200.00        

9,275.42        

งาน/กลุม่งาน

  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพนัธ์ 2558

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

7,288.56         

งาน/กลุม่งาน

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร

 -

 -

 -



ปร.4 แผน่ที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนาแงะ

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่     /2558

ค านวณราคาโดย นายอรุณ  ชปูระจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานหนิคลกุ  (รวมคา่ขนสง่) 16.00         ลบ.ม. 283.69     4,539.04         20.00      320.00          4,859.04           

4,539.04       320.00        4,859.04

.
 ภายใต้เงื่อนไข

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

รวม
ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

          / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 1 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ก าหนดคารากลาง เม่ือวนัที่

1 ทาง 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - ฝนตกชกุ 1

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือ

            คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทัง้สิน้   6,100  บาท

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

              (นายสิรินนั   สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลดัเทศบาล

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

                   (นายจริน  รักสนิท)(นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

แบบเลขที่

กลุม่งาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

6,183.61        

สถานที่ก่อสร้าง

งาน/กลุม่งาน

(ตวัอกัษร) 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนาแงะ

 หกพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน

6,100.00        

6,183.61        

งาน/กลุม่งาน

  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพนัธ์ 2558

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

4,859.04         

งาน/กลุม่งาน

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร

 -

 -

 -



ปร.4 แผน่ที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายนฤทธ์ิ

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่     /2558

ค านวณราคาโดย นายอรุณ  ชปูระจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานหนิคลกุ  (รวมคา่ขนสง่) 12.00         ลบ.ม. 283.69     3,404.28         20.00      240.00          3,644.28           

3,404.28       240.00        3,644.28

.
 ภายใต้เงื่อนไข

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

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

          / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 1 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่

1 ทาง 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - ฝนตกชกุ 1

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือ

            คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทัง้สิน้   4,600  บาท

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

              (นายสิรินนั   สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลดัเทศบาล

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

                   (นายจริน  รักสนิท)(นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

-                

 - Factor F

3,644.28         

งาน/กลุม่งาน

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพนัธ์ 2558

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตวัอกัษร) 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายนฤทธ์ิ

 ส่ีพันหกร้อยบาทถ้วน

4,600.00        

4,637.71        

งาน/กลุม่งาน

  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กลุม่งาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

4,637.71        

สถานที่ก่อสร้าง

งาน/กลุม่งาน



ปร.4 แผน่ที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายวิชิต

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่     /2558

ค านวณราคาโดย นายอรุณ  ชปูระจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานหนิคลกุ  (รวมคา่ขนสง่) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.
 ภายใต้เงื่อนไข

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

รวม
ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

          / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 1 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่

1 ทาง 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - ฝนตกชกุ 1

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

            คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทัง้สิน้   7,600  บาท

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

              (นายสิรินนั   สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลดัเทศบาล

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

                   (นายจริน  รักสนิท)(นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

แบบเลขที่

กลุม่งาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที่ก่อสร้าง

งาน/กลุม่งาน

(ตวัอกัษร) 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายวิชิต

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุม่งาน

  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพนัธ์ 2558

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุม่งาน

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร

 -

 -

 -



ปร.4 แผน่ที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายสระน า้เหมืองดอลลา่ร์

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่     /2558

ค านวณราคาโดย นายอรุณ  ชปูระจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานหนิคลกุ  (รวมคา่ขนสง่) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.
 ภายใต้เงื่อนไข

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

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

          / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 1 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่

1 ทาง 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - ฝนตกชกุ 1

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

            คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทัง้สิน้   7,600  บาท

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

              (นายสิรินนั   สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลดัเทศบาล

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

                   (นายจริน  รักสนิท)(นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุม่งาน

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพนัธ์ 2558

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตวัอกัษร) 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายสระน า้เหมืองดอลลา่ร์

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุม่งาน

  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กลุม่งาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที่ก่อสร้าง

งาน/กลุม่งาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางเจียร - คลองแส้

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 60.00         ลบ.ม. 283.69     17,021.40       20.00      1,200.00       18,221.40         

17,021.40      1,200.00      18,221.40

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

            คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทั�งสิ�น   23,000  บาท

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

              (นายสิรินัน   สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลัดเทศบาล

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

                     (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

23,188.55       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางเจียร - คลองแส้

 สองหมื�นสามพันบาทถ้วน

23,000.00       

23,188.55       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

18,221.40       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผน่ที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายจารึก

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่     /2558

ค านวณราคาโดย นายอรุณ  ชปูระจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานหนิคลกุ  (รวมคา่ขนสง่) 10.00         ลบ.ม. 282.00     2,820.00         20.00      200.00          3,020.00           

2,820.00       200.00        3,020.00

.
 ภายใต้เงื่อนไข

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

รวม
ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

          / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 1 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่

1 ทาง 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - ฝนตกชกุ 1

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือ

            คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทัง้สิน้   3,800  บาท

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

              (นายสิรินนั   สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลดัเทศบาล

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

                   (นายจริน  รักสนิท)(นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

แบบเลขที่

กลุม่งาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

3,843.25        

สถานที่ก่อสร้าง

งาน/กลุม่งาน

(ตวัอกัษร) 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายจารึก

 สามพันแปดร้อยบาทถ้วน

3,800.00        

3,843.25        

งาน/กลุม่งาน

  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพนัธ์ 2558

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

3,020.00         

งาน/กลุม่งาน

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร

 -

 -

 -



ปร.4 แผน่ที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายถนนตก1

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่     /2558

ค านวณราคาโดย นายอรุณ  ชปูระจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานหนิคลกุ  (รวมคา่ขนสง่) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.
 ภายใต้เงื่อนไข

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

รวม
ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

          / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 1 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที่

1 ทาง 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - ฝนตกชกุ 1

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทัง้สิน้   15,300  บาท

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

              (นายสิรินนั   สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลดัเทศบาล

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

                   (นายจริน  รักสนิท)(นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

แบบเลขที่

กลุม่งาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที่ก่อสร้าง

งาน/กลุม่งาน

(ตวัอกัษร) 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายถนนตก1

 หน่ึงหม่ืนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุม่งาน

  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพนัธ์ 2558

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุม่งาน

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร

 -

 -

 -



ปร.4 แผน่ที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายกิตติศกัดิ์ - บ้านนายประเสริฐ

สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช แบบเลขที่     /2558

ค านวณราคาโดย นายอรุณ  ชปูระจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เม่ือวันที่
ล าดบั

ที่ หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานหนิคลกุ  (รวมคา่ขนสง่) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.
 ภายใต้เงื่อนไข

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

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จ านวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เคร่ืองจกัรค่าวัสดุ



ปร.5 แผน่ที่ 1/1

โครงการ

          / 2558 แบบ ปร. 4 ทีแ่นบ มีจ านวน 1 หน้า

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ก าหนดราคากลางเม่ือวนัที่

1 ทาง 1.2726 เงื่อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินลว่งหน้าจา่ย 0%

4  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบีย้เงินกู้  7%

 - ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

 - ฝนตกชกุ 1

รวมคา่ก่อสร้าง
ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือ ประธานกรรมการ

            (นายสิรินนั   สวุรรณ)

ลงช่ือ                 กรรมการ ลงช่ือ

 (นายอรุณ ชปูระจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที่ก าหนด  ณ  วันที่    27   กุมภาพันธ์   2558  รวมทัง้สิน้   15,300  บาท

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

              (นายสิรินนั   สวุรรณ)  ผู้อ านวยการกองช่าง

         รักษาราชการ ปลดัเทศบาล

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

                   (นายจริน  รักสนิท)(นายจริน   รักสนิท)

     ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลนาเหรง

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุม่งาน

คา่ขนย้ายเคร่ืองจกัร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ล าดับที่ Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพนัธ์ 2558

เทศบาลต าบลนาเหรง  อ าเภอนบพิต า  จงัหวดันครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตวัอกัษร) 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุสายบ้านนายกิตติศกัดิ์ - บ้านนายประเสริฐ

 หน่ึงหม่ืนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุม่งาน

  หมู่ที่ 1 ต าบลนาเหรง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

กลุม่งาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที่ก่อสร้าง

งาน/กลุม่งาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่วยสร้าง

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 48.00         ลบ.ม. 283.69     13,617.12       20.00      960.00          14,577.12         

13,617.12      960.00        14,577.12

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   18,400  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

18,550.84       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่วยสร้าง

 หนึ�งหมื�นแปดพันสี�ร้อยบาทถ้วน

18,400.00       

18,550.84       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

14,577.12       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองหนซอ - ปากเผ็ด

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองหนซอ - ปากเผ็ด

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองหนซอ 

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   7,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองหนซอ 

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางเริ�ม - บ้านนางแจก (ทางเชื�อม)

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 12.00         ลบ.ม. 283.69     3,404.28         20.00      240.00          3,644.28           

3,404.28       240.00        3,644.28

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   29,100  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

3,644.28         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางเริ�ม - บ้านนางแจก (ทางเชื�อม)

 สี�พันหกร้อยบาทถ้วน

4,600.00        

4,637.71        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 2 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

4,637.71        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายละมัยอุทิศ

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   7,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายละมัยอุทิศ

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปากแส้ 

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 16.00         ลบ.ม. 283.69     4,539.04         20.00      320.00          4,859.04           

4,539.04       320.00        4,859.04

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   6,100  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

6,183.61        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปากแส้ 

 หกพันหนึ�งร้อยบาทถ้วน

6,100.00        

6,183.61        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

4,859.04         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายจารุ - บ้านนางอารมย์

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 16.00         ลบ.ม. 283.69     4,539.04         20.00      320.00          4,859.04           

4,539.04       320.00        4,859.04

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   6,100  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

4,859.04         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายจารุ - บ้านนางอารมย์

 หกพันหนึ�งร้อยบาทถ้วน

6,100.00        

6,183.61        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

6,183.61        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปากแส้ - คลองนันตอ

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายปากแส้ - คลองนันตอ

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายจอน

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 24.00         ลบ.ม. 283.69     6,808.56         20.00      480.00          7,288.56           

6,808.56       480.00        7,288.56

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   9,200  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

7,288.56         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายจอน

 เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน

9,200.00        

9,275.42        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

9,275.42        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดในตูล - ม.3 ต.กระหรอ

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวัดในตูล - ม.3 ต.กระหรอ

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองมวง - ม.3 ต.กระหรอ

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองมวง - ม.3 ต.กระหรอ

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายัน

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณการ เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายนายัน

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพุด - บ้านนายวิโรจน์

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 12.00         ลบ.ม. 283.69     3,404.28         20.00      240.00          3,644.28           

3,404.28       240.00        3,644.28

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   4,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

4,637.71        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพุด - บ้านนายวิโรจน์

 สี�พันหกร้อยบาทถ้วน

4,600.00        

4,637.71        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 4 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

3,644.28         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งใน - นาบน

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 5 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 80.00         ลบ.ม. 283.69     22,695.20       20.00      1,600.00       24,295.20         

22,695.20      1,600.00      24,295.20

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   30,700  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

30,918.07       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งใน - นาบน

 สามหมื�นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

30,700.00       

30,918.07       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 5 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

24,295.20       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนังนวย

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 5 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   7,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหนังนวย

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 5 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายจรูญ - บ้านนายจริน

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 60.00         ลบ.ม. 283.69     17,021.40       20.00      1,200.00       18,221.40         

17,021.40      1,200.00      18,221.40

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   23,000  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

18,221.40       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายจรูญ - บ้านนายจริน

 สองหมื�นสามพันบาทถ้วน

23,000.00       

23,188.55       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

23,188.55       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในตูล - บ้านนายกรึก

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือคตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   7,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในตูล - บ้านนายกรึก

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางจ้าย

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 32.00         ลบ.ม. 283.69     9,078.08         20.00      640.00          9,718.08           

9,078.08       640.00        9,718.08

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   12,200  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

9,718.08         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางจ้าย

 หนึ�งหมื�นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

12,200.00       

12,367.23       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

12,367.23       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลุมพี - บ้านนายปรีชา

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 60.00         ลบ.ม. 283.69     17,021.40       20.00      1,200.00       18,221.40         

17,021.40      1,200.00      18,221.40

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   23,000  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

18,221.40       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลุมพี - บ้านนายปรีชา

 สองหมื�นสามพันบาทถ้วน

23,000.00       

23,188.55       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

23,188.55       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายปรีชา - บ้านนายฉุย

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายปรีชา - บ้านนายฉุย

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายคํานวน - บ้านนายเพ็งจันทร์

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 500.00       ลบ.ม. 283.69     141,845.00     20.00      10,000.00     151,845.00       

141,845.00    10,000.00    151,845.00

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   192,000  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

151,845.00      

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายคํานวน - บ้านนายเพ็งจันทร์

 หนึ�งแสนเก้าหมื�นสองพันบาทถ้วน

192,000.00     

193,237.95     

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

193,237.95     

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยโป๊ะ - บ้านนายสุวรรณ

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   7,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายห้วยโป๊ะ - บ้านนายสุวรรณ

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายส่งเสริม 

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 12.00         ลบ.ม. 283.69     3,404.28         20.00      240.00          3,644.28           

3,404.28       240.00        3,644.28

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   4,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

3,644.28         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายส่งเสริม 

 สี�พันหกร้อยบาทถ้วน

4,600.00        

4,637.71        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

4,637.71        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอนามัยท่าพุด - บ้านนายสว่าง

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายอนามัยท่าพุด - บ้านนายสว่าง

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายผ่อง - บ้านนายนุกูล

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 40.00         ลบ.ม. 283.69     11,347.60       20.00      800.00          12,147.60         

11,347.60      800.00        12,147.60

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   15,300  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

15,459.04       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายผ่อง - บ้านนายนุกูล

 หนึ�งหมื�นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน

15,300.00       

15,459.04       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

12,147.60       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายวิรัต - บ้านนายสถิตย์

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 60.00         ลบ.ม. 283.69     17,021.40       20.00      1,200.00       18,221.40         

17,021.40      1,200.00      18,221.40

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   23,000  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

18,221.40       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายวิรัต - บ้านนายสถิตย์

 สองหมื�นสามพันบาทถ้วน

23,000.00       

23,188.55       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

23,188.55       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายส่อง - นายคง

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 28.00         ลบ.ม. 283.69     7,943.32         20.00      560.00          8,503.32           

7,943.32       560.00        8,503.32

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   10,700  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

8,503.32         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายส่อง - นายคง

 หนึ�งหมื�นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

10,700.00       

10,821.33       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

10,821.33       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายพร้อม - บ้านนางสุคนธ์

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 32.00         ลบ.ม. 283.69     9,078.08         20.00      640.00          9,718.08           

9,078.08       640.00        9,718.08

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

5/2/2015

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   12,200  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

12,367.23       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายพร้อม - บ้านนางสุคนธ์

 หนึ�งหมื�นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

12,200.00       

12,367.23       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

9,718.08         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ซอยกิ�งอ.นบพิตํา

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 24.00         ลบ.ม. 283.69     6,808.56         20.00      480.00          7,288.56           

6,808.56       480.00        7,288.56

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   9,200  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

9,275.42        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ซอยกิ�งอ.นบพิตํา

 เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน

9,200.00        

9,275.42        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 7 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

7,288.56         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายสุทัศน์อุทิศ

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 8 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   7,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายสุทัศน์อุทิศ

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 8 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านป้าช่วย

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 9 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 32.00         ลบ.ม. 283.69     9,078.08         20.00      640.00          9,718.08           

9,078.08       640.00        9,718.08

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง  เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   12,200  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

9,718.08         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านป้าช่วย

 หนึ�งหมื�นสองพันสองร้อยบาทถ้วน

12,200.00       

12,367.23       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 9 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

12,367.23       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายสุนทร - ป้าจิบ

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 9 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 20.00         ลบ.ม. 283.69     5,673.80         20.00      400.00          6,073.80           

5,673.80       400.00        6,073.80

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   7,600  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

7,729.52        

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านนายสุนทร - ป้าจิบ

 เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน

7,600.00        

7,729.52        

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 9 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

6,073.80         

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมพุ่ง - บ้านป้าแดง

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 60.00         ลบ.ม. 283.69     17,021.40       20.00      1,200.00       18,221.40         

17,021.40      1,200.00      18,221.40

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   23,000  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

23,188.55       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสมพุ่ง - บ้านป้าแดง

 สองหมื�นสามพันบาทถ้วน

23,000.00       

23,188.55       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

-                

 - Factor F

18,221.40       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางไสว - บ้านนางฝาก

สถานที�ก่อสร้าง   หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�     /2558

คํานวณราคาโดย นายอรุณ  ชูประจง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานหินคลุก  (รวมค่าขนส่ง) 60.00         ลบ.ม. 283.69     17,021.40       20.00      1,200.00       18,221.40         

17,021.40      1,200.00      18,221.40

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกรคม  2558

 - ราคานํ�ามันเชื�อเพลิงโซล่า  ที�  อ.เมือง  27.00 - 27.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

27/2/2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กําหนดราคากลาง เมื�อวันที�

1 ทาง 1.2726 เงื�อนไขการใช้ตาราง

2

3  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

4  - เงินประกันผลงานหัก 0%

 - ดอกเบี�ยเงินกู้ 7%

 - ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%

 - ฝนตกชุก 1

รวมค่าก่อสร้าง

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ กรรมการ

 (นายอรุณ ชูประจง)   (นายวรวิทย์  สมจิตร์)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  27   กุมภาพันธ์   2558   รวมทั�งสิ�น   23,000  บาท

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

            (นายสิรินัน  สุวรรณ)  ผู้อํานวยการกองช่าง

       รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

-                

 - Factor F

18,221.40       

งาน/กลุ่มงาน

ค่าขนย้ายเครื�องจักร

 -

 -

 -

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

 ลําดับที� Factor F

ทาง

รายการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)
 หมายเหตุ

(ตัวอักษร) 

ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนางไสว - บ้านนางฝาก

 สองหมื�นสามพันบาทถ้วน

23,000.00       

23,188.55       

งาน/กลุ่มงาน

  หมู่ที� 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที�

กลุ่มงาน/งาน

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท)

23,188.55       

สถานที�ก่อสร้าง

งาน/กลุ่มงาน
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