
ปร.4 แผนที่ 1/1

กลุมงาน/งาน ทาง

โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอายปลั๊ก ขนาดกวาง 3.00  เมตร ยาว  100 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  300  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลนาเหรง

สถานที่กอสราง หมูที่ 9     ตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานวณราคาโดย นายสิรินัน  สุวรรณ   ผูอํานวยการกองชาง

ลําดับ

ที่ หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1 ปรับเกลี่ยพื้นที่เดิม  (เครื่องจักร) 300.00       ตร.ม. -           -                 4.64        1,392.00       1,392.00           

2 ทรายหยาบรองพื้น 15.00         ลบ.ม. 300.00     4,500.00         20.00      300.00          4,800.00           

3 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก  240 กก./ตร.ซม. 48.00         ลบ.ม. 2,199.94  105,597.12     391.00    18,768.00     124,365.12       

4 ตะแกรงลวด  WIRE MESH 4 mm.@ 0.20m. 300.00       ตร.ม. 35.00       10,500.00       5.00        1,500.00       12,000.00         

5 400.00       เมตร -           -                 19.45      7,780.00       7,780.00           

6 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด ศก. 6 มม. 130.00       กก. 20.63       2,681.90         3.40        442.00          3,123.90           

7 เหล็กเสนกลมผิวขอออย  ขนาด ศก. 12 มม. 26.00         กก. 17.62       458.12            3.40        88.40            546.52              

8 เหล็กเสนกลมผิวขอออย  ขนาด  ศก. 16  มม. 7.00           กก. 16.59       116.13            3.40        23.80            139.93              

9 แอสฟลท,วัสดุรอยตอ(คาวัสดุ+คาแรงงาน) 30.00         เมตร -           -                 12.81      384.30          384.30              

10 ทอ  พีวีซี ศก. 3/4 นิ้ว 1.00           ทอน 44.86       44.86              -          -                44.86                

154,576.63

.

 ภายใตเงื่อนไข

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

 - ราคาวัสดุกอสราง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน มกราคม  2559

 - ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา  ที่  อ.เมือง  21.00 - 21.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

ยอดยกไป ปร.5

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หนวย

คาแบบขางติดตามยาว  2  ขาง

เมื่อวันที่   11      มีนาคม  2559

รวม
คาแรง/เครื่องจักรคาวัสดุ



ปร.5 แผนที่ 1/1

ทาง

โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอายปลั๊ก ขนาดกวาง 3.00  เมตร ยาว  100 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  300  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลนาเหรง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน 1 หนา

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

1 งานทาง 1.3574

รวมคากอสราง

ขอใชงบประมาณเพียง

 

      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

   (นายสุรศักดิ์   วงษอําไพวรรณ)

ลงชื่อ                 กรรมการ ลงชื่อ                 กรรมการ

 (นายสิรินัน  สุวรรณ)  (นางสาวเสาวลักษณ  ขวัญนาค)

ราคากลางที่กําหนด  ณ  วันที่    11       มีนาคม  2559      รวมทั้งสิ้น   188,000  บาท

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

            (นายสุรศักดิ์  วงษอําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

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

                      (นายจริน   รักสนิท)

            นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

แบบสรุปคากอสราง

 ลําดับที่ Factor Fรายการ
(บาท)

คํานวณราคาโดย         นายสิรินัน  สุวรรณ           ผูอํานวยการกองชาง                             เมื่อวันที่      11        มีนาคม  2

สถานที่กอสราง            หมูที่   9      ตําบลนาเหรง    อําเภอนบพิตํา    จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุมงาน/งาน

แบบเลขที่

(บาท)

หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน

188,000.00     

209,822.32     

เทศบาลตําบลนาเหรง   อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 หมายเหตุ
คางานตนทุน คากอสราง

154,576.63     209,822.32     

(ตัวอักษร) 

งาน/กลุมงาน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

( นางประภาพร  ผลไชย)                                           ( นางสาวสุภาพร  คงเพชร) 

                    นิติกรชํานาญการ                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                                             

1. ช่ือโครงการ   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไอปล๊ัก  หมูท่ี  9     ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ   กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  188,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

      โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไอปล๊ัก  หมูท่ี  9   ตําบลนาเหรง  โดยใชรถแบ็คโฮ  

ปรับสภาพพื้นทางเดิม ขนาดกวาง  3.50  เมตร  ยาว   100  เมตร  เรียบตลอดสาย  และทําผิวจราจร  

คสล.  ขนาดกวาง  3.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  0.15  เมตรมีพื้นท่ีไมนอยกวา  300  ตาราง 

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ

จํานวน  2 ปาย   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  11   มีนาคม  2559 เปนเงิน  188,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

3.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

3.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสุรศักด์ิ   วงษอําไพวรรณ    ตําแหนง  ปลัดเทศบาล 

6.2 นายสิรินัน  สุวรรณ                ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.3 นางสาวเสาวลักษณ  ขวัญนาค   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                             
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