
 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 ๑.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (บ้านนายปิ่น) ต าบลที่วัง จ านวน ๑ โครงการ  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลต าบลที่วัง 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน ๕๘๓,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

     ๓.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บ้านนายปิ่น) ต าบลที่วัง ขนาดความจุ 12 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด ø 6 นิ้ว วางท่อ PVC ขนาด ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 

ยาว 1,063 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด 
 
๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

เป็นจ านวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐  บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 

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

๖. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๑.  นายกัญช์  อินทนู                      ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
 ๒.  นายอุดร   รัตนพันธ์                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๓.  สิบเอกเฉลิมภพ  หนูในน้ า            ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ๔.  นางปารณีย์  เทวภักดิ์                 ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 ๕.  นายยุทธนา  สุริยะผล                 ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
   

 
 
 

 

 

 



 

 

เจา้ของอาคาร    เทศบาลต าบลที่วัง

สถานทีก่่อสรา้ง  หมู่ที่  8  ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลต าบลที่วัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ านวน    2      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่                 2 กมุภาพนัธ์  2560

ล าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F รวมค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

จ านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานอาคาร 285,501.90               1.3074 373,265.18          

2 ประเภทค่างานติดต้ังเครื่องสูบน้ า 48,600.00                 1.0700 52,002.00           

3 ประเภทงานขุดเจาะบอ่บาดาล 93,150.00                 1.0000 93,150.00           

4 งานติดต้ังมิเตอรไ์ฟฟ้า 6,620.00                   1.0000 6,620.00             

5 งานปา้ยโครงการฯ 5,000.00                   1.0000 5,000.00             

เงื่อนไข

    เงินล่วงหน้าจ่าย.....                          0.00%

   เงินประกนัผลงานหกั.....                   0.00%

   ดอกเบี้ยเงินกู.้....                               6.00%

   ค่าภาษมีูลค่าเพิม่.....                          7.00%

สรปุ รวมค่าก่อสรา้งเปน็เงินทัง้สิ้น 530,037.18          

คิดเปน็เงินเพียง 530,000.00          

( )

ขนาดหรือเนื้อที่                 ตารางเมตร

เฉล่ียราคาประมาณ        บาท/ตารางเมตร

              คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

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

                  (เฉลิมภพ   หนูในน้ 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  หนูในน้ า)

                   ปลัดเทศบาล          หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

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

              (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์)             (นางปารณีย์  เทวภกัด์ิ )

              นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง               หวัหน้าฝ่ายการโยธา

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

            (นายยุทธนา  สุริยะผล )

หา้แสนสามหมื่นบาทถ้วน

                                             สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง                                แบบ ปร.5

สว่นราชการ     เทศบาลต าบลทีว่ัง  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท    งานอาคาร   กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น  บา้นนายปิ่น  หมู่ที่ 8 พร้อมวางทอ่เมนประปา  ระยะทาง 1,063 ม.



สถานท่ีกอ่สร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

กองชา่ง เทศบาลต าบลท่ีวัง
ค่าวัสดุและ หมายเหตุ

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

1 งานโครงสรา้งระบบฐานราก

 1.1 ขดุดินฐานรากและถมคืน 10.00 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 1,480.00 1,480.00

 1.2 เสาเขม็ คอร. ขนาด 0.20 x 0.20 x 6.00 ม. 13.00 ต้น 1,216.82 15,818.66 365.33 4,749.29 20,567.95

 1.3 ค่าสกดัหวัเสาเขม็ ขนาด 0.20 x 0.20 ม. 13.00 ต้น 0.00 0.00 180.00 2,340.00 2,340.00

 1.4 ทรายหยาบอดัแน่น 2.00 ลบ.ม. 604.88 1,209.76 0.00 0.00 1,209.76

 1.5 คอนกรีตหยาบ  1:3:5 0.30 ลบ.ม. 1,775.70 532.71 398.00 119.40 652.11

 1.6 คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 3.00 ลบ.ม. 2,065.42 6,196.26 391.00 1,173.00 7,369.26

      (fc'=240 ksc รูปทรงกระบอก)

 1.7 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. 30.00 กก. 22.52 675.60 4.10 123.00 798.60

    - เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม 90.00 กก. 20.60 1,854.00 4.10 369.00 2,223.00

    - ลวดผูกเหล็ก 3.00 กก. 45.48 136.44 0.00 0.00 136.44

 1.8 ไม้แบบ 14.00 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 1,862.00 1,862.00

    - ไม้แบบคอนกรีต ขนาด 1" x 6" + 1" x 8" 9.80 ลบ.ฟ. 532.71 5,220.56 0.00 0.00 5,220.56

    - ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2" x 3" 2.94 ลบ.ฟ. 532.71 1,566.17 0.00 0.00 1,566.17

    - ตะปตูอกไม้ ชนิดผอม 3.50 กก. 51.40 179.90 0.00 0.00 179.90

รวมค่างานระบบฐานราก 45,605.75

                                                                                                                                                                  ปร .4

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

บญัชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการกอ่สร้าง กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น บา้นนายปิ่น หมู่ท่ี 8 พร้อมวางท่อเมนประปา ระยะทาง 1,063 ม.

แบบเลขท่ี

หมู่ท่ี  8  ต าบลท่ีวัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   

           2 กมุภาพนัธ์  2560

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โซล่า  26.00 - 26.99  บาท/ลิตร
ราคาค่าแรงงาน

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ราคาค่าวัสดุ



 

งานระบบและอุปกรณ์

1 งานถงัประปา ขนาด  12  ลบ.ม. 1.00 ชดุ 165,000.00 165,000.00 0.00 0.00 165,000.00

2 งานตู้ควบคุมระบบ 1.00 ชดุ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

3 ท่อพวีีซี ชั้น 8.5   ขนาด  Ø   2" 1,063.00 ม. 42.05 44,699.15 19.00 20,197.00 64,896.15

รวมค่างานระบบและอุปกรณ์ 239,896.15

รวมค่างานอาคารทัง้หมด 285,501.90

งานติดต้ังเครื่องสูบน้ า

1 งานติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าไฟฟา้แบบมอเตอร์จมใต้น้ า 1.00 ชดุ 48,600.00 48,600.00 0.00 0.00 48,600.00

( Submersible Pump ) 

 มอเตอร์ ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC พร้อมอปุกรณ์

รวมค่างานติดต้ังเครื่องสูบน้ า 48,600.00

งานติดต้ังมิเตอรไ์ฟฟ้า

1 งานติดต้ังมิเตอร์ไฟฟา้ขนาด 15 (45) แอมป ์ไฟ 1 เฟส 1.00 ชดุ 6,620.00 6,620.00 0.00 0.00 6,620.00

รวมค่างานติดต้ังมิเตอรไ์ฟฟ้า 6,620.00

งานขุดเจาะบอ่บาดาล

1 งานเจาะบอ่บาดาล 45.00 ม. 0.00 0.00 2,070.00 93,150.00 93,150.00

ท่อพวีีซี ชั้น 13.5 มอก.17-2532   ขนาด 6 นิ้ว

2 งานอืน่ๆ

รวมค่างานขุดเจาะบอ่บาดาล บาท 93,150.00

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

               (เฉลิมภพ   หนูในน้ า)

       หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง


