
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจดัจ้าง 

 
 1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงถนนลาดยางสายที่วัง – ถ ้าใหญ่  ญมู ที ่1 ต้าบลที่วัง  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช าง เทศบาลต้าบลที่วัง 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน 3,387,000.- บาท (สามล้านสามแสนแปดญมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 

     3.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายที่วัง – ถ ้าใหญ่  ญมู ที่ 1 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ญนา 
0.05 เมตร ยาว 1,090 เมตร ญรือมีพื นที่ไม น้อยกว า 7,630 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต้าบลที่วังก้าญนด 

 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 

เป็นจ้านวนเงิน  2,335,000.-  บาท  (สองล้านสามแสนสามญมื่นญ้าพันบาทถ้วน)  
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
แบบ ปร. 4 และแบบ ปร.5 
 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1.  นายกั่ช์  อินทนู                      ต้าแญน ง  ปลัดเทศบาล 
 2..  นายอุดร  รัตนพันธ์                   ต้าแญน ง  ผู้อ้านวยการกองช าง 
 3..  สิบเอกเฉลิมภพ  ญนูใหนน ้า           ต้าแญน ง  ญัวญน้าแบบแผนและก อสร้าง 
 4.   นางปารณีย์  ด้วงสังข์                ต้าแญน ง  ญัวญน้าฝ่ายการโยธา 
 5.   นายยุทธนา  สุริยะผล                ต้าแญน ง  นายช างโยธาช้านา่งาน  
  
 
   

 



 

แบบ  ปร.5

ประเภท    งานทาง   ปรับปรุงถนนลาดยาง สายที่วัง - ถ า้ใหญ่    ญมู ที่ 1

เจา้ของโครงการ    เทศบาลต้าบลที่วัง

สถานทีก่่อสรา้ง    ญมู ที่  1    ต้าบลที่วัง  อา้เภอทุ งสง  จังญวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลต้าบลที่วัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ้านวน   1      แผ น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่                    13 กนัยายน 2559

ล้าดับที่ รายการ ค าวัสดุและค าแรงงาน Factor F รวมค าก อสร้าง ญมายเญตุ

จ้านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานทาง 1,720,107.20             1.3548 2,330,401.23        Factor F ฝนตกชุก 1

2 งานปา้ยโครงการฯ 5,000.00                   1.0000 5,000.00              

เงื่อนไข

    เงินล วงญน้าจ าย.....                          0.00%

   เงินประกนัผลงานญกั.....                   0.00%

   ดอกเบี ยเงินกู.้....                               6.00%

   ค าภาษมีูลค าเพิม่.....                          7.00%

สรปุ รวมค่าก่อสรา้งเปน็เงินทัง้สิ้น 2,335,401.23       

คิดเปน็เงินเพียง 2,335,000.00       

( )

ขนาดญรือเนื อที่       7,630.00 ตารางเมตร

เฉล่ียราคาประมาณ        306.03 บาท/ตารางเมตร

              คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

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

                  (เฉลิมภพ   ญนูใหนน ้า)                 (นายกั่ ช ์   อนิทน)ู

            ญวัญน้าฝ่ายแบบแผนและก อสร้าง                      ปลัดเทศบาล

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

                (นายอดุร   รัตนพนัธ์)                (นายอดุร   รัตนพนัธ์)

                 ผู้อา้นวยการกองช าง                 ผู้อา้นวยการกองช าง

(ลงชื่อ)......................................................เญน็ชอบ (ลงชื่อ) ส.อ.........................................คณะกรรมการ

               (นายกั่ ช ์   อนิทน)ู                 (เฉลิมภพ  ญนูใหนน ้า)

                   ปลัดเทศบาล          ญวัญน้าฝ่ายแบบแผนและก อสร้าง

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

              (นายเชาวลิต  เจริ่พงศ์)             (นางปารณีย์  เทวภกัด์ิ )

              นายกเทศมนตรีต้าบลที่วัง               ญวัญน้าฝ่ายการโยธา

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

สองล้านสามแสนสามหมื่นหา้พันบาทถ้วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สว่นราชการ     เทศบาลต าบลทีว่ัง  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ผิวจราจรกว้าง  7.00  ม.ญนา 0.05  ม. ระยะทาง   1,090  ม. พื นท่ีลาดยางไม น้อยกว า  7,630  ตร.ม.

สถานท่ีก อสร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

กองช าง เทศบาลต้าบลท่ีวัง
ค าวัสดุและ ญมายเญตุ

ราคา/ญน วย จ้านวน(บาท) ราคา/ญน วย จ้านวน(บาท) ค าแรงงาน(บาท)

1 งานชั นพื นทางเดิม เกรดเกล่ียพร้อมบดอดั

 - พื นทางเดิมวัสดุเปน็ผิวลาดยาง  รื อผิวลาดยางเดิม 0.00 ตร.ม. 0.00 0.00 14.81 0.00 0.00

2 งานชั นผิวจราจร

      - ลาดยางแทคโค้ต 7,630.00 ตร.ม. 6.03 46,008.90 6.56 50,052.80 96,061.70

      - ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ญนา 5 ซม. 7,630.00 ตร.ม. 191.75 1,463,052.50 11.65 88,889.50 1,551,942.00

3 งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic 245.25 ตร.ม. 294.00 72,103.50 0.00 0.00 72,103.50

ญนาไม น้อยกว า 3 มม. ตีเส้นแบบ ( ประ - ทึบ ใหนชมุชน)

4 งานอืน่ๆ

รวมค่าแรง และค่าวสัดุ บาท 1,720,107.20

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

                (เฉลิมภพ   ญนูใหนน ้า)

          ญวัญน้าฝ่ายแบบแผนและก อสร้าง

ญมู ท่ี 1   ต.ท่ีวัง  อ.ทุ งสง จ.นครศรีธรรมราช

                                                                                                                                                                  ปร .4

                                                                                                                                                                แผ นท่ี …1..../…1...

บญัชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายท่ีวัง - ถ า้ใหญ่    ญมู ท่ี 1

แบบเลขท่ี

           13  กนัยายน  2559

ราคาน ้ามันเชื อเพลิง โซล า 24.00 -24.99 บาท/ลิตร

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน ญน วย
ราคาค าวัสดุ ราคาค าแรงงาน



 


