
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจดัจ้าง 

 
 ๑.  ชื่อโครงการ  จัดจ้างวางท่อระบายน ้าเลียบถนนสาย ๔๐๓ (สายเก่า) หมู่ที่ ๑ ต้าบลที่วัง  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลต้าบลที่วัง 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน  ๔,๐๖๖,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 

     ๓.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน ้าเลียบถนนสาย ๔๐๓ (สายเก่า) หมู่ที่ ๑ ต้าบลที่วัง โดยใช้ท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั น ๓ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักยาว ๑,๐๖๘ เมตร และก่อสร้าง

รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๙๖๖ เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด 
 
๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

เป็นจ้านวนเงิน  ๔,๐๕๗,๐๐๐.-  บาท  (สี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 
 

๖. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๑.  นายกัญช์  อินทนู                     ต้าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
 ๒.  นายอุดร  รัตนพันธ์                   ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
 ๓.  สิบเอกเฉลิมภพ  หนูในน ้า            ต้าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ๔.  นางปารณีย์  เทวภักดิ์                 ต้าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 ๕.  นายยุทธนา  สุริยะผล                 ต้าแหน่ง  นายช่างโยธา 
  
 
   

 
 



 

แบบ  ปร.5

ประเภท    งานทาง   วางทอ่ระบายน ้าเลียบถนนสาย 403 (เกา่)  หมู่ที่ 1

เจา้ของโครงการ    เทศบาลต้าบลที่วัง

สถานทีก่่อสรา้ง    หมู่ที่ 1  ต.ที่วัง  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลต้าบลที่วัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ้านวน    2      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่                  10 มิถนุายน   2559

ล้าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F รวมค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

จ้านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานทาง 2,991,092.95             1.3548 4,052,332.73        Factor F ฝนตกชุก 1

2 งานป้ายโครงการฯ 5,000.00                   1.0000 5,000.00              

เงื่อนไข

    เงินล่วงหน้าจ่าย.....                          0.00%

   เงินประกนัผลงานหกั.....                   0.00%

   ดอกเบี ยเงินกู.้....                               6.00%

   ค่าภาษมีูลค่าเพิม่.....                          7.00%

สรปุ รวมค่าก่อสรา้งเป็นเงินทัง้สิ้น 4,057,332.73       

คิดเป็นเงินเพียง 4,057,000.00       

( )

ขนาดหรือเนื อที่       1,068.00 เมตร

เฉล่ียราคาประมาณ        3,798.69                   บาท/เมตร

              คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส. อ................................................ประมาณราคา (ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ

                  (เฉลิมภพ   หนูในน ้า)                 (นายกญัช ์   อนิทน)ู

            หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง                      ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)......................................................ตรวจ (ลงชื่อ)..............................................คณะกรรมการ

                (นายอดุร   รัตนพนัธ์)                (นายอดุร   รัตนพนัธ์)

                 ผู้อา้นวยการกองชา่ง                 ผู้อา้นวยการกองชา่ง

(ลงชื่อ)......................................................เหน็ชอบ (ลงชื่อ) ส.อ.........................................คณะกรรมการ

               (นายกญัช ์   อนิทน)ู                 (เฉลิมภพ  หนูในน ้า)

                   ปลัดเทศบาล          หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ).....................................................อนุมัติ (ลงชื่อ) .........................................คณะกรรมการ

              (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์)             (นางปารณีย์  เทวภักด์ิ )

              นายกเทศมนตรีต้าบลที่วัง               หวัหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) .........................................คณะกรรมการ

            (นายยุทธนา  สุริยะผล )

 นายชา่งโยธา

สี่ล้านหา้หมื่นเจด็พันบาทถ้วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สว่นราชการ     เทศบาลต าบลทีว่ัง  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



 

สถานท่ีกอ่สร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

กองชา่ง เทศบาลต้าบลท่ีวัง
ค่าวัสดุและ หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จ้านวน(บาท) ราคา/หน่วย จ้านวน(บาท) ค่าแรงงาน(บาท)

งานทอ่ระบายน้ าคอนกรตีเสรมิเหล็ก     Ø   0.60  ม.

  ยาว     1,068      ม.   พรอ้มบ่อพัก คสล.

1 งานท่อระบายน ้าและบอ่พกั

    -  ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   Ø   0.60  ม. 959.00 ท่อน 949.00 910,091.00 345.00 330,855.00 1,240,946.00

         มอก. ชั น 3

        (รวมค่าขดุดิน ค่าท่อ ค่าขนส่ง ค่าคอนกรีตหยาบ

         ค่าวางและกลบกลับ )

    -  บอ่พกั คสล. ส้าหรับท่อขนาด    Ø   0.60  ม. 109.00 บอ่ 7,574.00 825,566.00 0.00 0.00 825,566.00

          (รวมค่าขดุดินปรับพื น ค่าบอ่พกั 

          ค่าคอนกรีตหยาบ  ค่าทรายหยาบ )

    -  ฝาบอ่พกั คสล. 109.00 ชดุ 1,286.00 140,174.00 0.00 0.00 140,174.00 ชดุละ  2  ฝา

    -  ทรายหยาบถมหลังท่อ  (บดอดัแน่น) 994.00 ลบ.ม. 344.13 342,065.22 0.00 0.00 342,065.22 ถมหลังท่อสูงเฉล่ีย 0.50 ม.

รวมค่างาน 2,548,751.22

แบบเลขท่ี

ราคาน ้ามันเชื อเพลิง โซล่า    25.00 -25.99    บาท/ลิตร

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาค่าวัสดุ ราคาค่าแรงงาน

                   10 มิถนุายน   2559

หมู่ที่ 1  ต.ท่ีวัง  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

                                                                                                                                                                  ปร .4

                                                                                                                                                                แผ่นท่ี …..../…2...

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการ วางท่อระบายน ้าเลียบถนนสาย 403 (เกา่)  หมู่ท่ี 1



 

งานรางว ีคสล.  กวา้ง 1.00  ม. หนา  0.15 ม.

  ยาว  966   ม.  

2 งานรางวี คสล.  กว้าง 1.00  ม. หนา  0.15 ม. 966.00 ม. 413.09 399,044.94 0.00 0.00 399,044.94 รวมค่าแรง

    -  คอนกรีต   =  0.142  ลบ.ม./ม.

    -  เหล็ก RB Ø 6 mm.   =  3.60  กก./ม.

    -  ลวดผูกเหล็ก    =  0.108    กก./ม.

รวมค่างาน 399,044.94

3 งานอืน่ๆ

    -   งานกอ่สร้างหนิเรียงยาแนว  28.00 ลบ.ม. 700.00 19,600.00 0.00 0.00 19,600.00

         ( พื นท่ี  112.00 ตร.ม หนาเฉล่ีย 0.25 ม.)

      - ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. 106.80 ตร.ม. 210.12 22,440.82 11.76 1,255.97 23,696.79

        ซ่อมรอยต่อระหว่างขอบผิวจราจรกบัขอบรางวี คสล.

        กว้าง 0.10  ม.

รวมค่างานอ่ืนๆ 43,296.79

รวมค่างานก่อสรา้งทัง้หมด   2,991,092.95

(ลงชื่อ) ส. อ................................................ประมาณราคา

                         (เฉลิมภพ   หนูในน ้า)

                หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง


