
ปร.5 แผ่นที� 1/1

โครงการ

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

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คํานวณราคากลาง เมื�อวันที�

1 อาคาร 1.2726

รวมค่าก่อสร้าง

ปลัดลดตามงบประมาณ

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร จํานวน 385.00          เฉลี�ย 519.48 บาท/ตร.ม.

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ   กรรมการ

(นางอัญญรัตน์  ศรีภักด)ี (นางสาวนัฐจภรณ์  สินลี�)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  6  กรกฎาคม   2558   รวมทั�งสิ�น   200,000  บาท

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

            (นายสุรศักดิ�  วงษ์อําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

208,259.44     

200,000.00     

(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน

ตร.ม.

-

(บาท) (บาท)

งาน/กลุ่มงาน 163,648.78      208,259.44     

แบบเลขที�

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 กรกฎาคม 2558

 ลําดับที� รายการ
ค่างานต้นทุน

Factor F
ค่าก่อสร้าง

 หมายเหตุ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน - หน้าถํ�า

สถานที�ก่อสร้าง ถนนสายคลองโชน - หน้าถํ�า หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน - หน้าถํ�า

สถานที�ก่อสร้าง ถนนสายคลองโชน - หน้าถํ�า หมู่ที� 1 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�    / 2558

คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง     เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 ปรับเกลี�ยพื�นทางเดิม 462.00       ตร.ม.  -    -   2.00        924.00          924.00              

2 ทรายหยาบรองพื�น 19.25         ลบ.ม. 300.00        5,775.00         20.00      385.00          6,160.00           

3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 57.75         ลบ.ม. 1,883.75     108,786.56     306.00    17,671.50     126,458.06       

4 ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m. 385.00       ตร.ม. 35.00          13,475.00       5.00        1,925.00       15,400.00         

5 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง 115.50       เมตร  -   -                 19.45      2,246.48       2,246.48           

6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม. 208.05       กก. 20.85          4,337.84         3.40        707.37          5,045.21           

7 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 16 มม. -             - -              -                 -          -                -                    

8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 19 มม. 11.13         กก. 23.55          262.11            3.40        37.84            299.95              

9 แอสฟัลท์,วัสดุรอยต่อ(ค่าวัสด+ุค่าแรงงาน) 154.00       เมตร -              -                 22.67      3,491.18       3,491.18           

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

11 หินคลุกไหล่ทาง(รวมค่าขนส่ง) 12.00         ลบ.ม. 277.63        3,331.56         20.00      240.00          3,571.56           

136,020.41    27,628.37    163,648.78

.

 ภายใต้เงื�อนไข

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

 - ราคาวัสดุก่อสร้าง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน พฤษภาคม  2558

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

 - บัญชีค่าแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

  6  กรกฎาคม  2558

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยอดยกไป ปร.5

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หน่วย รวม
ค่าแรง/เครื�องจักรค่าวัสดุ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หนาถํ้า หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  200,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

      กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโชน – หนาถํ้า หมูท่ี 1 ตําบลนาเหรง ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร. ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล. ไมนอยกวา385 ตร.ม.พรอมถม

ไหลทางดวยหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลนาเหรง

กําหนด พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 2 ปาย 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  6  กรกฎาคม 2558 เปนเงิน 200,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

5.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสิรินัน  สุวรรณ        ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.2 นางอัญญรัตน  ศรีภักดี    ตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

6.3 นางสาวนัฐจภรณ  สินลี่   ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
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