
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจดัจ้าง 

 
 1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังยวน หมู่ที ่8 ต าบลที่วัง  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลต าบลที่วัง 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน 749,000.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
 

     3.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านวังยวน    
ต าบลที่วัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด 

 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 

เป็นจ านวนเงิน  758,000.-  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 

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  นายช่างโยธาช านาญงาน  
  
 
   

 



 

แบบ  ปร.5

เจา้ของอาคาร    เทศบาลต าบลที่วัง

สถานทีก่่อสรา้ง  หมู่ที่  8  ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลต าบลที่วัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ านวน    2      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่                  27  กนัยายน  2559

ล าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F รวมค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

จ านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานอาคาร 588,061.49               1.2708 747,308.54          

2 งานติดต้ังมิเตอรไ์ฟฟ้า 6,620.00                   1.0000 6,620.00             

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 758,928.54          

คิดเปน็เงินเพียง 758,000.00         

( )

ขนาดหรือเนื อที่       1.00 แหง่

เฉล่ียราคาประมาณ        758,000.00               บาท/แหง่

              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 )

เจด็แสนหา้หมื่นแปดพันบาทถ้วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สว่นราชการ     เทศบาลต าบลทีว่ัง  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท    งานทาง กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น บา้นวังยวน  หมู่ที่ 8  พร้อมวางทอ่เมนประปา ระยะทาง  900  เมตร



สถานท่ีกอ่สร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

กองชา่ง เทศบาลต าบลท่ีวัง
ค่าวัสดุและ

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

1 งานโครงสรา้งระบบฐานราก

 1.1 ขดุดินฐานรากและถมคืน 20.22 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 2,992.56 2,992.56

 1.2 เสาเขม็ คอร. ขนาด 0.20 x 0.20 x 6 ม. 25.00 ต้น 1,200.00 30,000.00 365.00 9,125.00 39,125.00

 1.3 ค่าสกดัหวัเสาเขม็  ขนาด 0.20 x 0.20 ม. 25.00 ต้น 0.00 0.00 180.00 4,500.00 4,500.00

 1.4 ทรายหยาบ 1.84 ลบ.ม. 373.83 687.85 99.00 182.16 870.01

 1.5 คอนกรีตหยาบ 0.62 ลบ.ม. 1,775.70 1,100.93 398.00 246.76 1,347.69

 1.6 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ผสมเสร็จ) fc'=240 กระบอก 5.26 ลบ.ม. 2,065.42 10,864.11 391.00 2,056.66 12,920.77

 1.7 เหล็กเสริม SR - 24  Dia  12  มม. 60.01 กก. 20.78 1,247.01 3.30 198.03 1,445.04

     - เหล็กเสริม SR - 24  Dia  15  มม. 98.74 กก. 19.85 1,959.99 3.30 325.84 2,285.83

     - ลวดผูกเหล็ก 4.74 กก. 45.48 215.58 0.00 0.00 215.58

 1.8 ไม้แบบ 13.00 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 1,729.00 1,729.00

     - ไม้แบบคอนกรีต ขนาด 1" x 6" + 1" x 8" 9.10 ลบ.ฟ. 532.71 4,847.66 0.00 0.00 4,847.66

     - ไม้คร่าว ขนาด 1 1/2" x 3" 2.73 ลบ.ฟ. 532.71 1,454.30 0.00 0.00 1,454.30

     - ตะปตูอกไม้ ชนิดผอม 3.25 กก. 51.40 167.05 0.00 0.00 167.05

รวมค่างานระบบฐานราก 73,900.49

ราคาน  ามันเชื อเพลิง โซล่า  23.00 - 23.99  บาท/ลิตร

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ราคาค่าวัสดุ ราคาค่าแรงงาน

     27  กนัยายน  2559

                                                                                                                                                                  ปร .4

                                                                                                                                                                แผ่นท่ี ....../…2....

บญัชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการกอ่สร้าง กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น บา้นวังยวน  หมู่ท่ี 8  พร้อมวางท่อเมนประปา ระยะทาง  900  เมตร

แบบเลขท่ี

หมู่ท่ี  8  ต าบลท่ีวัง   อ าเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

   



 

งานระบบและอุปกรณ์

1 งานถงัประปา ขนาด  20  ลบ.ม. 1.00 ชดุ 290000.00 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00

2 งานติดตั งเคร่ืองสูบน  าไฟฟา้แบบมอเตอร์จมใต้น  า 1.00 ชดุ 48,600.00 48,600.00 0.00 0.00 48,600.00

( Submersible Pump ) มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC

3 งานตู้ควบคุมระบบ 1.00 ชดุ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

4 ท่อ พวีีซีแขง็ ชั น 8.5  เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" 900.00 ม. 92.29 83,061.00 75.00 67,500.00 150,561.00

5 งานปรับปรุงบอ่บาดาล 1.00 งาน 0.00 0.00 15,000.00      15,000.00 15,000.00

6 งานอืน่ๆ

รวมค่าแรง และค่าวัสดุ 514,161.00

รวมค่าแรง และค่าวสัดุทัง้หมด บาท 588,061.49

งานติดต้ังมิเตอรไ์ฟฟ้า

1 งานติดตั งมิเตอร์ไฟฟา้ขนาด 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

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

 (เฉลิมภพ   หนูในน  า)

   หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง


