
 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 ๑.  ชื่อโครงการ  ขยายเขตจ้าหน่ายน ้าการประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ซอยหนองฉีด, ซอยหน้าวัดถ ้า  

พระกรุ ต้าบลที่วัง  จ้านวน ๑ โครงการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลต้าบลที่วัง 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน  ๙๙๓,๐๑๑.-บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 

     ๓.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการขยายเขตจ้าหน่ายน ้าการประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ซอยหนองฉีด, ซอยหน้าวัด

ถ ้าพระกรุ ต้าบลที่วัง โดยใช้ท่อ HDPE 100 ø 160 มิลลิเมตร PN6 ยาว 1,543 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 

ตามแบบแปลนที่เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด 
 
๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๖๐ 

เป็นจ้านวนเงิน ๑,๐๑๗,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
       แบบสรุปราคางานก่อสร้าง 
           -  ปร. ๔ 
           -  ปร. ๕ 
 

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 วางทอ่ขยายเขตจ้าหน่ายน ้าการประปาส่วนภมูิภาค หมู่ที่ 5 ซอยหนองฉดี ,ซอยหน้าวัดถ า้พระกรุ

เจา้ของอาคาร    เทศบาลต้าบลที่วัง

สถานทีก่่อสรา้ง    หมู่ที่ 5   ต้าบลที่วัง  อา้เภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   การประปาส่วนภมูิภาคเขต 4  การประปาส่วนภมูิภาคสาขาทุ่งสง อา้เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที ่  4 04 59 26

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ้านวน   3      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่               11  เมษายน   2560

ล้าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F รวมค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

จ้านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานทาง 722,241.80               1.4019 1,012,510.78        Factor F ฝนตกชุก 2

2 งานค่าธรรมเนียมประสานทอ่ -                          1.0000 -                     

3 งานปา้ยโครงการฯ 5,000.00                   1.0000 5,000.00              

เงื่อนไข

    เงินล่วงหน้าจ่าย.....                          0.00%

   เงินประกนัผลงานหกั.....                   0.00%

   ดอกเบี ยเงินกู.้....                               6.00%

   ค่าภาษมีูลค่าเพิม่.....                          7.00%

สรปุ รวมค่าก่อสรา้งเปน็เงินทัง้สิ้น 1,017,510.78       

คิดเปน็เงินเพียง 1,017,000.00       

( )

ขนาดหรือเนื อที่       - ตารางเมตร

เฉล่ียราคาประมาณ        - บาท/ตารางเมตร

              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  เทวภกัด์ิ )

               นายกเทศมนตรีต้าบลที่วัง                  หวัหน้าฝ่ายการโยธา

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

                (นายยุทธนา  สุริยะผล )

หน่ึงล้านหน่ึงหมื่นเจด็พันบาทถ้วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สว่นราชการ     เทศบาลต าบลทีว่ัง  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



 

ประมาณราคาโครงการกอ่สร้าง วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้าการประปาส่วนภมูิภาค หมู่ท่ี 5 ซอยหนองฉดี ,ซอยหน้าวัดถ า้พระกรุ

สถานท่ีกอ่สร้าง ต้าบลท่ีวัง  อา้เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

ผู้ประมาณราคา  การประปาส่วนภมูิภาคเขต 4  การประปาส่วนภมูิภาคสาขาทุ่งสง
รวมเปน็เงิน

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

1 ทอ่ + อุปกรณ์

1.1 ทอ่

ท่อ HDPE   100  Ø 160 มม.  PN 6 1,543      เมตร 275           424,325.00 -            -             424,325.00      

ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม. 6            เมตร 1,901        11,406.00 -            -             11,406.00        

รวมค่าทอ่ 435,731.00      

1.2 อุปกรณ์

Stub-End & Backing-Ring  Ø 160 มม. PN 6.3 รวมน๊อตประเกน็ยางแล้ว 10          ชดุ 1,132        11,320.00 -            -             11,320.00        

ประตูน ้าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หบีกญุแจ Ø 150 มม. 5            ชดุ 7,840        39,200.00 -            -             39,200.00        

สามทางหน้าจาน Ø 150 x 150 x 150  มม. 3            ตัว 2,575        7,725.00 -            -             7,725.00          

น็อตรัดและปะเกน็ยาง Ø 150 มม. 5            ชดุ 380           1,900.00 -            -             1,900.00          

หลัก คสล.แสดงแนวท่อ 8            ตัว 240           1,920.00 -            -             1,920.00          

1.3 รวมราคาอุปกรณ์ 62,065.00        

รวมเงินค่าทอ่และอุปกรณ์    (ข้อ 1) 497,796.00      

2 ค่าแรง

2.1 ค่าแรงวางท่อ

ท่อ HDPE   100  Ø 160 มม.  PN 6 1,543      เมตร -            0.00 131           202,133      202,133.00      

                                                                                                                                                                  ปร .4

                                                                                                                                                                แผ่นท่ี ......./…3...

บญัชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน

                        การประปาสว่นภูมิภาคเขต 4  การประปาสว่นภูมิภาคสาขาทุง่สง

หน่วย

แบบเลขท่ี  เลขท่ี    4 04 59 26

           11  เมษายน   2560

ราคาน ้ามันเชื อเพลิง โซล่า   26.00 - 26.99  บาท/ลิตร
ราคาค่าวัสดุ ราคาค่าแรงงาน



 

 

 

 

 

 

ท่อ S/P (ปลอก_วางท่อ) Ø 250 มม. 6            เมตร -            0.00 162           972            972.00            

รวมค่าแรงวางทอ่ 203,105.00      

2.2 ค่าแรงประสานท่อ -                 

รวมค่าแรงประสานทอ่

2.3 ค่าแรงอืน่ๆ

ประตูน ้าเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน + หบีกญุแจ Ø 150 มม. 5            ชดุ -            0.00 660           3,300          3,300.00          ราคาเขต 4

สามทางหน้าจาน Ø 150 x 150 x 150  มม. 3            ตัว -            0.00 390           1,170          1,170.00          ราคาเขต 4

หลัก คสล.แสดงแนวท่อ 8            ตัว -            0.00 50             400            400.00            ราคาเขต 4

ค่าน ้าทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม.  ( บ./500 ม.) 3            ชว่ง -            0.00 900           2,700          2,700.00          ราคาเขต 4

ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100 - 200 มม.  ( บ./1,000 ม.) 2            ชว่ง -            0.00 150           300            300.00            ราคาเขต 4

รวมค่าแรงอ่ืนๆ 7,870.00         

รวมเงิน (ข้อ 2. ) 210,975.00      

3 ค่าสิ่งก่อสรา้ง

3.1 ค่าซ่อมถนน

คอนกรีต ตร.ม. 0.00 -             500           -             -                 

แอสฟลั (ลาดยาง) 2.00 ตร.ม. -            0.00 325.00 650            650.00            



 

 

 

 

 

 

 

ฟตุบาท ตร.ม. 0.00 -             275           -             -                 

รวมเงินค่าวสัดุงานก่อสรา้ง (ข้อ 3) 650.00            

4 ค่าขนส่ง ทอ่และอุปกรณ์

ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ 23.00-23.99 บาท/ลิตร 0.8 เท่ียว -            0.00 16,026       12,821        12,820.80        ราคาเขต 4

รวมเงินข้อ 4. 12,820.80       

5 รวมเงินข้อ 1-4 722,241.80      

6 ค่าส้ารวจ 2%

7 ค่าธรรมเนียมประสานท่อ

รวมค่าธรรมเนียมประสานท่อ

รวมค่าใชจ้่าย (ขอ้ 6 + ขอ้ 7) 722,241.80      

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

                    (เฉลิมภพ   หนูในน ้า)

            หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง


