
ปร.4 แผนที่ 1/1

กลุมงาน/งาน งานทอเหลี่ยม

โครงการ กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสายคํานวณ - เพ็งจันทร

สถานที่กอสราง   หมูที่  6  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานวณราคาโดย นายสิรินัน  สุวรรณ  ผูอํานวยการกองชาง เมื่อวันที่   29       กุมภาพันธ     2559

ลําดับ

ที่ หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1 งานวิศวกรรมโครงสราง

1.1 งานขุดดินรื้อและทอระบายน้ําเดิม 396.00    ลบ.ม -          -             125.00     49,500.00   49,500.00       

1.2 ดินถม 240.00    ลบ.ม 120.00    28,800.00  99.00       23,760.00   52,560.00       

1.3 ทรายหยาบอัดแนน 12.00      ลบ.ม 360.00    4,320.00    99.00       1,188.00     5,508.00         

1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 -          ลบ.ม 1,500.00 -             398.00     -              -                  

1.5 คอนกรีตโครงสราง 1:2:4  240  ksc 27.00      ลบ.ม 2,199.94 59,398.38  398.00     10,746.00   70,144.38       

1.6 ไมแบบ

        1.6.1  ไมแบบหลอคอนกรีต 210.00    ตร.ม. 260.00    54,600.00  -           -              54,600.00       

        1.6.2  คาแรงไมแบบ 210.00    ตร.ม. -          -             133.00     27,930.00   27,930.00       

        1.6.3  ไมค้ํายันทองแบบหลอคอนกรีต 63.00      ตัน 28.00      1,764.00    -           -              1,764.00         

        1.6.4  ตะปู 54.00      กก. 33.98      1,834.92    -           -              1,834.92         

1.7  งานเสริม

        1.7.1  เหล็กเสนกลมผิวเรียบ 6 มม. 120.00    กก. 20.63      2,475.60    3.40         408.00        2,883.60         

        1.7.2 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ศก. 9 มม. -          กก. 19.66      -             3.40         -              -                  

       1.7.3 เหล็กเสนกลม DB ศก. 12 มม. 210.00    กก. 17.73      3,723.30    3.40         714.00        4,437.30         

       1.7.4 ลวดผูกเหล็ก  25  กก/ ตัน 156.00    กก. 43.93      6,853.08    -           -              6,853.08         

1.8  งานทอ

       1.8.1  คาวางทอระบายน้ําเดิม 36.00      ทอน -          -             510.00     18,360.00   18,360.00       

       1.8.2  คาทอระบายน้ําใหม 12.00      ทอน 1,550.00 18,600.00  510.00     6,120.00     24,720.00       

       1.8.3  ปูนยาแนวทอ 6.00        งาน 500.00    3,000.00    200.00     1,200.00     4,200.00         

1.9  งานหินคลุกถมหลังทอ 120.00    ลบ.ม. 400.00    48,000.00  -           -              48,000.00       

2.0  งานดินถมหลังทอ 120.00    ลบ.ม. 120.00    14,400.00  99.00       11,880.00   26,280.00       

399,575.28

.

 ภายใตเงื่อนไข

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

 - ราคาวัสดุกอสราง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน  มกราคม   2559

 - ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา  ที่  อ.เมือง  20.00 - 20.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หนวย รวม
คาแรง/เครื่องจักรคาวัสดุ



ปร.5 แผนที่ 1/1

โครงการ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน 1 หนา

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

1 งานทอเหลี่ยม 1.2509

รวมคากอสราง

ปรับลดคงเหลือ

      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

           (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื่อ                 กรรมการ ลงชื่อ    กรรมการ

 (นางปรีดา  จันทรบัวคง)  (นางนิภาภรณ  เพ็งทอง)

ราคากลางที่กําหนด  ณ  วันที่   29     กุมภาพันธ  2559      รวมทั้งสิ้น   490,000  บาท

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

            (นายสุรศักดิ์  วงษอําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

            นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบสรุปคากอสราง

 ลําดับที่ Factor F

งานทอเหลี่ยม

รายการ

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)

แบบเลขที่

กลุมงาน/งาน

คางานตนทุน

งาน/กลุมงาน

  หมูที่  6  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 สี่แสนเกาหมื่นบาทถวน

490,000.00     

499,828.72     

กอสรางทอระบายน้ํา คสล. ถนนสายคํานวณ - เพ็งจันทร

 หมายเหตุ

399,575.28     

(ตัวอักษร) 

คากอสราง

(บาท)

499,828.72     

สถานที่กอสราง

กําหนดราคาโดย        นายสิรินัน  สุวรรณ        ผูอํานวยการกองชาง                             เมื่อวันที่       29       กุมภาพันธ       2559



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

( นางประภาพร  ผลไชย)                                           ( นางสาวสุภาพร  คงเพชร) 

                    นิติกรชํานาญการ                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                                             

1. ช่ือโครงการ  ซอมแซมทอระบายน้ํา  คศล  ถนนสายบานนายคํานวณ  – นายเพ็งจันทร  หมูท่ี  6     

ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ   กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  460,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

      โครงการซอมแซมทอระบายน้ํา  คศล  ถนนสายบานนายคํานวณ  – นายเพ็งจันทร  หมูท่ี  6         

ต.นาเหรง ขนาด  2  แถว  เสนผาศูนยกลาง 1.00 x 1.00 x 8.00  เมตร จํานวน  6  จุด  ตามแบบ

เทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการช่ัวคราว 2 ปาย   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  29  กุมภาพันธ 2559 เปนเงิน  490,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

3.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

3.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสิรินัน  สุวรรณ               ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.2 นางปรีดา  จันทรบัวคง          ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคลชํานาญการ 

6.3 นางนิภาภรณ  เพ็งทอง          ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายฯปฏิบัติการ                                                             
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