
 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 ๑.  ชื่อโครงการ  วางท่อระบายน ้า สาย ๔๐๓ (แนวเก่า) ด้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ต้าบลที่วัง        

จ้านวน ๑ โครงการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลต้าบลที่วัง 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน  ๒,๐๐๖,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกพันบาทถ้วน) 
 

     ๓.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน ้า สาย ๔๐๓ (แนวเก่า) ด้านฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๑ ต้าบลที่วัง   
ยาว ๔๔๘ เมตร โดยใช้ท่อ คสล.มอก.ชั น ๓ ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร จ้านวน ๔๐๔ ท่อ พร้อมก่อสร้าง
รางวี คสล. ยาว ๔๐๔ เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลต้าบลที่วังก้าหนด) 

 
๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

เป็นจ้านวนเงิน ๙๔๔,๐๐๐  บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

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   วางทอ่ระบายน ้าสาย 403 (แนวเกา่)  ด้านฝ่ังตะวันออก

เจา้ของโครงการ    เทศบาลต้าบลที่วัง

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

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลต้าบลที่วัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ้านวน    3      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่                7 กมุภาพนัธ์    2560

ล้าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F รวมค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

จ้านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานทาง 1,458,629.50             1.4019 2,044,852.70        Factor F ฝนตกชุก 2

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 2,049,852.70       

คิดเปน็เงินเพียง 2,049,000.00       

( )

ขนาดหรือเนื อที่       448.00 เมตร

เฉล่ียราคาประมาณ        4,573.66                   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  เทวภกัด์ิ )

              นายกเทศมนตรีต้าบลที่วัง               หวัหน้าฝ่ายการโยธา

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

            (นายยุทธนา  สุริยะผล )

 นายชา่งโยธา

สองล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน

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    448   ม.   พรอ้มบอ่พัก คสล.

1 งานท่อระบายน ้าและบอ่พกั

    -  ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   Ø   0.60  ม. 404.00 ท่อน 1,003.54 405,430.16 345.00 139,380.00 544,810.16

         มอก. ชั น 3

        (รวมค่าขดุดิน ค่าท่อ ค่าขนส่ง ค่าคอนกรีตหยาบ

         ค่าวางและกลบกลับ )

    -  บอ่พกั คสล. ส้าหรับท่อขนาด    Ø   0.60  ม. 44.00 บอ่ 7,757.70 341,338.80 0.00 0.00 341,338.80

          (รวมค่าขดุดินปรับพื น ค่าบอ่พกั 

          ค่าคอนกรีตหยาบ  ค่าทรายหยาบ )

    -  ฝาบอ่พกั คสล. 44.00 ชดุ 1,288.60 56,698.40 0.00 0.00 56,698.40 ชดุละ  2  ฝา

    -  ทรายถมหลังท่อ  (บดอดัแน่น) 416.12 ลบ.ม. 529.33 220,264.80 0.00 0.00 220,264.80 ถมหลังท่อสูงเฉล่ีย 0.50 ม.

        ส้าหรับ    Ø   0.60  ม.

    -  ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   Ø   1.00  ม. 28.00 ท่อน 1,948.43 54,556.04 510.00 14,280.00 68,836.04

         มอก. ชั น 3

        (รวมค่าขดุดิน ค่าท่อ ค่าขนส่ง ค่าคอนกรีตหยาบ

         ค่าวางและกลบกลับ )

หมู่ท่ี 1  ต.ท่ีวัง  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

                                                                                                                                                                  ปร .4

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

บญัชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการ วางท่อระบายน ้าสาย 403 (แนวเกา่)  ด้านฝ่ังตะวันออก

แบบเลขท่ี

ราคาน ้ามันเชื อเพลิง โซล่า    26.00 -26.99    บาท/ลิตร

ล้าดับท่ี รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาค่าวัสดุ ราคาค่าแรงงาน

          7 กมุภาพนัธ์    2560



 

    -  ทรายถมหลังท่อ  (บดอดัแน่น) 43.12 ลบ.ม. 529.33 22,824.71 0.00 0.00 22,824.71 ถมหลังท่อสูงเฉล่ีย 0.50 ม.

        ส้าหรับ 2   Ø   1.00  ม.

     -  งานกา้แพงปากท่อส้าหรับ 2.00 ด้าน 11,021.09  22,042.18 0.00 0.00 22,042.18

         ท่อกลม คสล. 2 - Ø 1.00 ม.

รวมค่างาน 1,276,815.09

งานรางว ีคสล.  กวา้ง 1.00  ม. หนา  0.15 ม.

  ยาว  404   ม.  

2 งานรางวี คสล.  กว้าง 1.00  ม. หนา  0.15 ม. 404.00 ม. 427.69 172,786.76 0.00 0.00 172,786.76 รวมค่าแรง

    -  คอนกรีต   =  0.142  ลบ.ม./ม.

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

    -  ลวดผูกเหล็ก    =  0.108    กก./ม.

รวมค่างาน 172,786.76

3 งานอืน่ๆ

      - ลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. 44.80 ตร.ม. 186.44 8,352.51 15.07 675.14 9,027.65

        ซ่อมรอยต่อระหว่างขอบผิวจราจรกบัขอบรางวี คสล.

        กว้าง 0.10  ม.

รวมค่างานอ่ืนๆ 9,027.65

รวมค่างานก่อสรา้งทัง้หมด   1,458,629.50

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

                         (เฉลิมภพ   หนูในน ้า)

                หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง


