
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจดัจ้าง 

 
 

 1.  ชื่อโครงการ  ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลที่วัง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลต าบลที่วัง 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน  205,000.- บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)  
 

     3.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด 

 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 

เป็นจ านวนเงิน  207,000.-  บาท  (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
แบบ ปร. 4 และแบบ ปร.5 
 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1.  นายกัญช์  อินทนู                      ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
 2..  นายอุดร  รัตนพันธ์                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 3..  สิบเอกเฉลิมภพ  หนูในน  า           ต าแหน่ง  หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง 
 4.   นางปารณีย์  ด้วงสังข์                ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 5.   นายยุทธนา  สุริยะผล                ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  
  
 
   

 



 

แบบ  ปร.5

เจา้ของอาคาร    เทศบาลต าบลที่วัง

สถานทีก่่อสรา้ง  หมู่ที่  9  ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลต าบลที่วัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ านวน    1      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่               5  สิงหาคม  2559

ล าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F รวมค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

จ านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานขุดเจาะบอ่บาดาล 202,000.00               1.0000 202,000.00          

2 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 207,000.00          

คิดเปน็เงินเพียง 207,000.00          

( )

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)

                 ผู้อ านวยการกองชา่ง                 ผู้อ านวยการกองชา่ง

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

               (นายกญัช ์   อนิทน)ู                 (เฉลิมภพ  หนูในน  า)

                   ปลัดเทศบาล          หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

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

              (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์)             (นางปารณีย์  เทวภกัด์ิ )

              นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง               หวัหน้าฝ่ายการโยธา

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

            (นายยุทธนา  สุริยะผล )

 นายชา่งโยธา

สองแสนเจด็พันบาทถ้วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สว่นราชการ     เทศบาลต าบลทีว่ัง  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท    งานอาคาร   เจาะบอ่บาดาล  หมู่ที่ 9 ทุ่งอนิทนิน



สถานท่ีกอ่สร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

กองชา่ง เทศบาลต าบลท่ีวัง
ค่าวัสดุและ หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จ านวน(บาท) ราคา/หน่วย จ านวน(บาท) ค่าแรงงาน(บาท)

งานขุดเจาะบอ่บาดาล

1 งานเจาะบอ่บาดาล 100.00 ม. 0.00 0.00 2,020.00 202,000.00 202,000.00

ท่อพวีีซี ชั น 13.5 มอก.17-2532   ขนาด 6 นิ ว

2 งานอืน่ๆ

รวมค่างานขุดเจาะบอ่บาดาล บาท 202,000.00

(ลงชื่อ)สอ. ................................................ประมาณราคา

               (เฉลิมภพ   หนูในน  า)

       หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

ราคาค่าแรงงาน
ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

ราคาค่าวัสดุ

แบบเลขท่ี

หมู่ท่ี  9  ต าบลท่ีวัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

              5 สิงหาคม   2559

ราคาน  ามันเชื อเพลิง โซล่า  23.00 - 23.99  บาท/ลิตร

                                                                                                                                                                  ปร .4

                                                                                                                                                                แผ่นท่ี …1.../…1....

บญัชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการกอ่สร้าง เจาะบอ่บาดาล หมู่ท่ี 9  ทุ่งอนิทนิน



 


