
แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน     งานอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรับปรุงรางระบายนํ้าและเทคอนกรีตปรับระดับพ้ืนเดิมตลาดสดเทศบาล
สถานท่ีก่อสร้าง      ตลาดสดเทศบาล  เทศบาลตําบลวังชัย    อําเภอนํ้าพอง   จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขท่ี                20  / 2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สํานักงานเทศบาลตําบลวังชัย   อําเภอนํ้าพอง   จังหวัดขอนแก่น
แบบ              ปร. 4                       ท่ีแนบ               มีจํานวน              4              แผ่น
คํานวณราคาเมื่อวันท่ี        17         เดือน      พฤศจิกายน          พ.ศ.         2560
ลําดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมค่าก่อสร้าง
ท่ี เป็นเงิน / บาท เป็นเงิน / บาท
1 งาน/กลุ่มงาน  งานอาคาร 496,125.52 1.3074 648,634.50    

เง่ือนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย......................             0%
เงินประกันผลงานหัก..............              0%
ดอกเบ้ียเงินกู้...........................              0%
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม....................               0%

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิ้นประมาณ 648,634.50
คิดเป็นเงินประมาณ   (ตัวอักษร) หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน 631,000 ***

         ขนาดหรือเนือ้ท่ี ห้อง

         เฉลีย่ราคาประมาณ บาท / ห้อง

                                                  ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
  (นางสาวนันท์วภัส    ปิติสิวะพัฒน์)
               ปลัดเทศบาล
                                                   กรรมการกําหนดราคากลาง เห็นชอบ
  ( นายวราพงษ์      จันดาอ่อน )     ( นางสาวนันท์วภัส    ปิติสิวะพัฒน์ )
        ผู้อํานวยการกองช่าง                   ปลัดเทศบาล
                                                  กรรมการกําหนดราคากลาง ว่าท่ี ร.ต. เห็นชอบ
 ( นายวัชร์วิกรม     วงกลาง )               ( สมพงษ์     คําแก่นคูณ )
   นายช่างโยธาชํานาญงาน                  รองนายกเทศมนตรี
                                                  กรรมการกําหนดราคากลาง
   ( นายสุริยันต์     โน๊ตศิริ ) อนุมัติ
   นายช่างโยธาชํานาญงาน       ( นายกิตติ        คําแก่นคูณ)

               นายกเทศมนตรี

รายการ ค่าดําเนินการ หมายเหตุ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  1/3
กลุ่มงาน/งาน     งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ปรับปรุงรางระบายนํา้และเทคอนกรีตปรับระดบัพืน้เดิมตลาดสดเทศบาล สถานที่ก่อสร้าง  ตลาดสดเทศบาล   เทศบาลตําบลวงัชยั

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สาํนกังานเทศบาลตําบลวงัชยั   อําเภอนํา้พอง   จงัหวดัขอนแก่น       แบบเลขที่             20   / 2559

ลาํดับ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

ที่ ราคาหน่วยละ จาํนวนเงนิ ราคาหน่วยละ จาํนวนเงนิ และค่าแรงงาน

สรุปงานก่อสร้าง

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง รวม 496,125.52    

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงนิประมาณ 496,125.52    

คาํนวณราคากลางโดย     นายสริยนัต์   โน๊ตศิริ , นายวชัร์วิกรม  วงกลาง       เมื่อวนัที่   17  กรกฎาคม   2560   ( ราคานํา้มนัโซลา่ ที่ อําเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท/ลติร )

รายการ จาํนวน หน่วย หมายเหตุ



แบบ ปร.4  แผ่นที่  2/3
กลุ่มงาน/งาน     งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ปรับปรุงรางระบายนํา้และเทคอนกรีตปรับระดบัพืน้เดิมตลาดสดเทศบาล สถานที่ก่อสร้าง  ตลาดสดเทศบาล   เทศบาลตําบลวงัชยั

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สาํนกังานเทศบาลตําบลวงัชยั   อําเภอนํา้พอง   จงัหวดัขอนแก่น       แบบเลขที่             20   / 2559

ลาํดับ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

ที่ ราคาหน่วยละ จาํนวนเงนิ ราคาหน่วยละ จาํนวนเงนิ และค่าแรงงาน

คาํนวณราคากลางโดย     นายสริยนัต์   โน๊ตศิริ , นายวชัร์วิกรม  วงกลาง       เมื่อวนัที่   17  กรกฎาคม   2560   ( ราคานํา้มนัโซลา่ ที่ อําเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท/ลติร )

รายการ จาํนวน หน่วย หมายเหตุ

1   หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 1.1  งานตดัรือ้พืน้ คสลเดิม  และขดุดิน 50.00         ลบ.ม. -              -              99.00           4,950.00     4,950.00         
 1.2  งานทรายหยาบชุ่มนํา้อดัแนน่ 6.00           ลบ.ม. 429.00        2,574.00     99.00           594.00        3,168.00         
 1.3  งานคอนกรีตโครงสร้าง  1 : 2 : 4  ( 240 ksc. ) 23.00         ลบ.ม. 1,962.00     45,126        498.00        11,454.00   56,580.00       
  -  ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (สขีาว) 415.00       ถงุ 400.00        166,000      80.00           33,200.00   199,200.00     
  -  ทรายละเอียด 30.00         ลบ.ม. 556.00        16,680        -              -              16,680.00       
  -  หิน 3/4" - 3/8" 60.00         ลบ.ม. 532.00        31,920        -              -              31,920.00       
 1.4  งานไม้แบบ 3.00           ตร.ม. -              -              133.00        399.00        399.00            
  -  ไม้แบบ 2.00           ลบ.ฟ. 644.00        1,288.00     -              -              1,288.00         
  -  ไม้เคร่า 1.00           ลบ.ฟ. 644.00        644.00        -              -              644.00            
  -  ไม้คํา้ยนั 4.00           ต้น 25.00           100.00        -              -              100.00            
  -  ตะปู 2.00           กก. 49.34           98.68           -              -              98.68              
 1.6  งานเหลก็เสริม 0.39           ตนั -              -              3,400.00     1,326.00     1,326.00         

 -  เหลก็เสริม  SR  -  24   Dia   6   มม. 51.50         กก. 22.79           1,173.69     -              -              1,173.69         

  -  ลวดผกูเหลก็ 1.27           กก. 59.35           75.37           -              -              75.37              

1.7  งานโครงหลงัคาเหลก็รูปพรรณ  

 -  เหล็กฉาก  25 x 25  หนา 3 มม.   (2.21 kg./m.) 1,306.66 กก. 25.00 32,666.50 8.00 10,453.28 43,119.78
 -  เหลก็  Flat bar  50 x 6  มม.  (2.30 kg./m.) 1,521.000 กก. 25.00                38,025.00        8.00                  12,168.00        50,193.00             



แบบ ปร.4  แผ่นที่  3/3
กลุ่มงาน/งาน     งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ปรับปรุงรางระบายนํา้และเทคอนกรีตปรับระดบัพืน้เดิมตลาดสดเทศบาล สถานที่ก่อสร้าง  ตลาดสดเทศบาล   เทศบาลตําบลวงัชยั

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สาํนกังานเทศบาลตําบลวงัชยั   อําเภอนํา้พอง   จงัหวดัขอนแก่น       แบบเลขที่             20   / 2559

ลาํดับ ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ

ที่ ราคาหน่วยละ จาํนวนเงนิ ราคาหน่วยละ จาํนวนเงนิ และค่าแรงงาน

คาํนวณราคากลางโดย     นายสริยนัต์   โน๊ตศิริ , นายวชัร์วิกรม  วงกลาง       เมื่อวนัที่   17  กรกฎาคม   2560   ( ราคานํา้มนัโซลา่ ที่ อําเภอเมือง  26.00 - 26.99  บาท/ลติร )

รายการ จาํนวน หน่วย หมายเหตุ

 -  ลวดเชื่อม 7.00           กลอ่ง 130.00        910.00        -              -              910.00            

  -  งานทาสกีนัสนิม+สนีํา้มนั 120.00       ตร.ม. 35.00           4,200.00     35.00           4,200.00     8,400.00         

 -  ตะแกรงเหล็กฉีก  expanded  Metals (xg -11) 110.00 ตร.ม. 690.00 75,900.00 0.00 0.00 75,900.00
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 496,125.52    
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