
ปร.5 แผนที่ 1/1

กลุมงาน/งาน

โครงการ

สถานที่กอสราง หมูที่ 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนเลขที่ 16/2558 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจํานวน   1  หนา

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา  เมื่อวันที่

1 งาน/กลุมงาน งานทาง 1.3574 เงื่อนไขการใชตาราง

2 งาน/กลุมงาน  - - FactorF

3 งาน/กลุมงาน  - -

4 คาขนยายเครื่องจักร - - -

 - ดอกเบี้ยเงินกู 7%

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

ปรับลดคงเหลือตามงบประมาณ

           คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ     ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์  วงษอําไพวรรณ)

ลงชื่อ                 กรรมการ ลงชื่อ    กรรมการ

(นายสิรินัน   สุวรรณ) (นางสาวสุภาพร  คงเพชร)

ราคากลางที่กําหนด  ณ  วันที่  11  พฤศจิกายน   2558   รวมทั้งสิ้น   2,683,500  บาท

   ลงชื่อ...................................................ผูเห็นชอบ

            (นายสุรศักดิ์  วงษอําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

   ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติ

                      (นายจริน   รักสนิท)

      นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

 สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

ทาง

ปรับปรุงถนนแอสฟสทติกคอนกรีตสายบานสามแยกเคียงศร-ิบานยอดเห

 ลําดับที่ รายการ
รวมคางานตนทุน

Factor-F
รวมคากอสราง

11 พฤศจิกายน 2558

 หมายเหตุ
(บาท) (บาท)

(ตัวอักษร) สองลานหกแสนแปดหมื่นสามพันหารอยบาทถวน

-                    -                   

 - ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

 - เงินลวงหนาจาย 0%

 - เงินประกันผลงานหัก0%

 - ฝนตกชุก 1

2,802,505.96   

2,683,500.00   

2,064,613.20    2,802,505.96   

-                    -                   



ปร.4 แผนที่ 1/1

กลุมงาน/งาน ทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟสทติกคอนกรีตสายบานสามแยกเคียงศร-ิบานยอดเหลือง

สถานที่กอสราง หมูที่ 6 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่      16 / 2558

คํานวณราคากลางโดย นายสิรินัน  สุวรรณ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง    เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน 2558

ลําดับ

ที่ หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1 งานแทคโค็ท 6,240.00   ตร.ม. 10.93         68,203.20       -           -               68,203.20       

2 งานผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 6,240.00   ตร.ม. 311.50       1,943,760.00  -           -               1,943,760.00  

3 งานตีเสนจราจร 195.00      ตร.ม. 270.00       52,650.00       -           -               52,650.00       

ยอดยกไป 2,064,613.20  -            2,064,613.20

.

 ภายใตเงื่อนไข

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

 - ราคาวัสดุกอสราง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน  ตุลาคม 2558

 - ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา  ที่  อ.เมือง  23.00 - 23.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

     คาแรง/เครื่องจักรคาวัสดุ
รายการ จํานวน หนวย รวม



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ  กอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 3 ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ  กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  1,319,200.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป รายการประกอบแบบการสรางระบบประปาหมูบาน 

รายการท่ี 1 งานเสาเข็ม 

รายการท่ี 2 งานดิน 

รายการท่ี 3 งานคอนกรีต 

รายการท่ี 4 งานเหล็ก 

รายการท่ี 5 งานถังเหล็กเก็บน้ําสําเร็จรูป 

รายการท่ี 6 งานถังกรองน้ําสําเร็จรูป 1.15 ม. สูง 1.50 ม. 

รายการท่ี 7 งานระบบทอและอุปกรณ 

รายการท่ี 8 งานไฟฟา 

รายการท่ี 9 งานบอบาดาล 

รายการท่ี 10 งานทอเมนประปา 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  11 พฤศจิกายน 2558 เปนเงิน 1,296,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

5.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสุรศักด์ิ  วงษอําไพวรรณ     ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 

6.2 นายสิรินัน  สุวรรณ                ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.3 นางปรีดา  จันทรบัวคง            ตําแหนง  บุคลากร 
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