
แบบ ปร.5

                       ประเภทงาน งานทาง

                       เจ้าของงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว

                       สถานที่ก่อสรา้ง บา้นอินทนิน หมู่ที่ 8  ต าบลสระแก้ว  อ าเภอทา่ศาลา  จังหวดันครศรีธรรมราช

                       ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จ านวน 1 แผ่น

                       ประมาณราคาโดย เมื่อวันที.่..31...เดือน…สิงหาคม...พ.ศ.2564

รวมค่างานต้นทนุ Factor F ค่าก่อสร้าง

1 โครงการบกุเบกิถนนสายซอยสงวน ถึงตาพว่ง 356,878.68 1.3984 499,059.15  -เงินล่วงหน้า ....0........%

 -ดอกเบี้ยเงินกู.้.....5....%

 - ปา้ยชั่วคราวประชาสัมพนัธโ์ครงการ  -เงินประกันผลงานหกั....0....%

   จ านวน  1  ปา้ย

 -รวมเปน็เงินค่าก่อสร้าง 499,059.15

 -คิดเปน็เงินค่าก่อสร้าง 499,000.00

(ตัวอักษร)

         คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

    เหน็ชอบ

ลงชื่อ .........................................................

      ลงชื่อ                                          ปลัด อบต .  

    (...นายไชยสิทธิ ์ เทพทอง....)

ลงชื่อ .........................................................

    อนุมัติ ( ...นายบณัฑิต   ทานทน....)

    ลงชื่อ                                          นายก อบต . ลงชื่อ .........................................................

    (...นายไชยสิทธิ ์ เทพทอง....) ( ...นายสฤษด์ิ  มาลาศรี....)

         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏบิติัหน้าที่

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว

(...นายอับดุลย์รอหมี  หวงัหยัน....)

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

เฉลี่ยราคาประมาณ (บาท/ตารางเมตร) -

สรปุผลประมาณราคาก่อสรา้ง

องค์การบรหิารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอทา่ศาลา   จังหวัดนครศรธีรรมราช

ล าดับ รายการ
จ านวนเงิน(บาท)

หมายเหตุ



แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่าก่อสรา้ง

สถานที่ก่อสรา้ง บา้นอินทนิน หมู่ที่  8  ต าบลสระแก้ว    อ าเภอทา่ศาลา   จังหวดันครศรีธรรมราช

หน่วยงานด าเนินการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว

เมื่อวันที่ วนัที่....31....เดือน…สิงหาคม....พ.ศ.2564

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 งานถางปา่ขุดตอ (หนัก) 10,800 ตรม. 0.00 0.00 5.66 61,128.00 61,128.00

2 งานวางทอ่ระบายน  า คสล. มอก.ชั น 3 ขนาด 8 ทอ่น 897.20 7,177.60 140.00 1,120.00 8,297.60

0.40 X 1.00 ม. จ านวน 1 จุด

3 งานวางทอ่ระบายน  า คสล. มอก.ชั น 3 ขนาด 10 ทอ่น 1,231.31 12,313.10 345.00 3,450.00 15,763.10

0.60 X 1.00 ม. จ านวน 1 จุด

4 ดินลูกรังถมผิวจราจร 994 ลบม. 237.78 236,258.21 10.04 9,975.74 246,233.95

5 งานเกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรดินลูกรัง 994 ลบม. 0.00 0.00 25.62 25,456.03 25,456.03

356,878.68

ค่าแรงงาน
ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน  (ยอดยกไป ปร.5)

                          ลงชื่อ                                ประธานกรรมการ          ลงชื่อ                                กรรมการ          ลงชื่อ                                 กรรมการ

                             (...นายอับดุลย์รอหมี  หวงัหยัน...)                                   (...นายบณัฑิต   ทานทน...)                             (...นายสฤษด์ิ  มาลาศรี...)

บญัชีแสดงปรมิาณงานและราคา

โครงการบกุเบกิถนนสายซอยสงวน ถึงตาพว่ง  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 1,800 เมตร 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ



บก.๐๑ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการโครงการบุกเบิกถนนสายซอยสงวน ถึงตาพ่วง  
                     หมู่ที่ 8  ต าบลสระแก้ว อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๒.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
 

๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   497,0๐๐.-  บาท 
 

๔.  ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ดังนี้ 
     โครงการบุกเบิกถนนสายซอยสงวน ถึงตาพ่วง  หมู่ที่ 8  ต าบลสระแก้ว   ตั้งไว้  497,0๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายซอยสงวน ถึงตาพ่วง หมู่ที่ 8  พิกัดเริ่มต้นโครงการ N 8.756089,  
E 99.855094 พิกัดสิ้นสุดโครงการ N 8.749725,E 99.857885 โดยท าตามรายละเอียด        
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้วก าหนด ดังนี้ 

- บุกเบิกถนนขนาดกว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  1,๘๐๐  เมตร 
- วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด  0.40 X 1.00 เมตร  จ านวน  1  จุด   

 จุดละ  8  ท่อนพร้อมยาแนวรอยท่อท่อด้วยปูนซิเมนต์ทุกท่อน 
- วางท่อระบายน้ า  คสล. มอก.ชั้น3 ขนาด  0.60 X 1.00 เมตร  จ านวน  1  จุด   

 จุดละ  10  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยท่อท่อด้วยปูนซิเมนต์ทุกท่อน 
- ลงดินลูกรัง  จ านวนไม่น้อยกว่า  994  ลูกบาศก์เมตร 
- เกรดแต่งและบดอัดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4  เมตร  ระยะทาง  1,800  เมตร 

                                 -   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของอบต. จ านวน 1 ป้าย 
 

๕.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่   31  สิงหาคม  ๒๕๖4    เป็นเงิน  499,0๐๐.-  บาท 
 

๖.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
     ๖.๑  แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔) 
     ๖.๒  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕) 
 

๗.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
     ๗.๑ นายอับดุลย์รอหีม  หวังหยัน                                ประธานกรรมการ 
     ๗.๒ นายบัณฑิต  ทานทน                                        กรรมการ 
     ๗.3 นายสฤษดิ์  มาลาศรี    กรรมการ/เลขานุการ                                
    

๘.  รายช่ือช่างผู้ควบคุมงาน 
     ๘.๑ นายภาณุวัฒน์ ภูมิสถิตย์                                       ช่างผู้ควบคุมงาน 
                                     

 
 


