
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 3,400.00       เฉลี�ย 89.41 บาท/ตร.ม.

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื�อ ประธานกรรมการ

             (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื�อ                 กรรมการ ลงชื�อ   กรรมการ

(นางสาวสุภาพร คงเพชร) (นางสาวปัทมา  สมศักดิ�)

ราคากลางที�กําหนด  ณ  วันที�  6  กรกฎาคม   2558   รวมทั�งสิ�น   304,000  บาท

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

            (นายสุรศักดิ�  วงษ์อําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

     ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

304,409.74     

304,000.00     

(ตัวอักษร) สามแสนสี�พันบาทถ้วน

ตร.ม.

-

(บาท) (บาท)

งาน/กลุ่มงาน 239,203.00      304,409.74     

แบบเลขที�

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 กรกฎาคม 2558

 ลําดับที� รายการ
ค่างานต้นทุน

Factor F
ค่าก่อสร้าง

 หมายเหตุ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

บุกเบิกถนนสายบ้านในตูล - บ้านนายกรึก

สถานที�ก่อสร้าง ถนนสายบ้านในตูล - บ้านนายกรึก หมู่ที� 6  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ปร.4 แผ่นที� 1/1

กลุ่มงาน/งาน ทาง

โครงการ บุกเบิกถนนสายบ้านในตูล - บ้านนายกรึก

สถานที�ก่อสร้าง ถนนสายบ้านในตูล - บ้านนายกรึก หมู่ที� 6  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที�    / 2558

คํานวณราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง     เมื�อวันที�

ลําดับ

ที� หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 งานกรุยทาง ปรับเกรด 3,825.00    ตร.ม. -               -   2             7,650.00       7,650.00           

2 งานดินถมพื�นทาง(คิวหลวม) 383.00       ลบ.ม. 159.00         60,897.00       20           7,660.00       68,557.00         

3 งานดินถมยกระดับ 180.00       ลบ.ม. 159.00         28,620.00       20           3,600.00       32,220.00         

4 งานดินถมเสริมไหล่ทาง 8.00           ตร.ม. 159.00         1,272.00         20           160.00          1,432.00           

5 งานหินคลุกผิวจราจร (รวมค่าขนส่ง) 340.00       ลบ.ม. 271.00         92,140.00       20           6,800.00       98,940.00         

6 ท่อ คสล. Ø 0.80 * 1.00 ม. + ฐาน คสล. 12.00         กก. 1,270.00      15,240.00       -          -                15,240.00         

6.1งานวางท่อ + ยาแนว 12.00         กก. -              -                 421         5,052.00       5,052.00           

7 ท่อ คสล. Ø 0.60 * 1.00 ม. + ฐาน คสล. 7.00           กก. 895.00         6,265.00         -          -                6,265.00           

7.1 งานวางท่อ + ยาแนว 7.00           เมตร -              -                 345         2,415.00       2,415.00           

8 ดินถมหลังท่อ 8.00           ท่อน 159.00         1,272.00         20           160.00          1,432.00           

205,706.00    33,497.00    239,203.00

.

 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  บุกเบิกถนนสายบานในตูล – บานนายกรึก หมูท่ี 6 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  323,500.-บาท 

3. ลักษณะงาน 

      บุกเบิกถนนสายบานในตูล – บานนายกรึก หมูท่ี 6  โดยใชเครื่องจักรกลปรับเกลี่ยพ้ืนทางเดิมใหได

ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,400 ตร.ม. วางทอ คสล. มอก.  

ขนาด ศก. 0.80x 1.00 เมตร จํานวน 12 ทอน  และ ศก. 0.60x 1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน  พรอม

ยาแนวรอยตอทอใชดินถมปรับระดับถนนจํานวน 579 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยเรียบ และใชหินคลุกจํานวน 

340 ลบ.ม. ทําผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,400 ตร.ม. 

พรอมเกลี่ยเรียบตลอดสาย  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 2 ปาย 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  6  กรกฎาคม 2558 เปนเงิน 304,000.-บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

5.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสิรินัน  สุวรรณ         ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.2 นางสาวสุภาพร  คงเพชร  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6.3 นางสาวปทมา  สมศักดิ์    ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน 
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