
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภยัแล้ง(ซ่อมแซมคูคันดินฝายหลุงไก่ บา้นแฝก หมู๓่) ปร.4.แผ่นที่ ..........1................
สถานที่ก่อสร้าง               บา้นแฝก หมู่ที่ ๓ต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวดันครราชสีมา แบบเลขที่    รายการเลขที่  
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง ส านัก/กอง กรม
ประมาณการโดย            นายสุรินทร์   ยะปะเต ประมาณราคาเมื่อวนัที่  ........15......เดือน....พฤศจิกายน......พ.ศ....2560............

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ
1

1,137 ลบ.ม. 5.00 5,685.00 54.00 61,398.00 67,083.00

1,080 ลบ.ม. 37.00 39,960.00 39,960.00

2

9 ทอ่น 241.00 2,169.00 2,169.00

รวมยกยอดไป 5,685.00 103,527.00 109,212.00

หมายเหตุ    ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

1.) ราคาวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ต.ค. /60 4.) ค่าแรงงาน  ตามหลักเกณฑ์การค านวนราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง

2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน ต.ค. /60 5.)  ก าหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน  และราคาแรงงานในท้องถิ่น

3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น 6.) วัสดุมวลรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย  ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคาก่อสร้างกรมบัญชีกลาง

7.)  ตาราง Factor  f  ใช้ที่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

       ผู้ประมาณการ...................................นายช่างโยธาช านาญงาน เหน็ชอบ.................................................ปลัด อบต.

 (นายสุรินทร์   ยะปะเต) (นายธรีพล  นิธปิรีชา)

อนุมัติ..................................................นายก อบต.

(นายวบิลูย์   ทาไธสง)

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และ
หมายเหตุ

งานดิน

1.1 งานดินถมคันคูพร้อมเกล่ียทบัแน่น(ดินบอ่ยืม)

งานวางทอ่คสล. 

2.1 ร้ือและวางทอ่คสล. Ø 0.60 เมตรจ านวน 1 จุดพร้อมยาแนว

1.2 งานดินถมคันคูพร้อมเกล่ียทบัแน่น(ดินขุด)



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง

ประเภท งานอาคาร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ซ่อมแซมคูคันดินฝายหลุงไก่ บ้านแฝก หมู่๓)
ปรมิาณงาน 1.งานดินถมคันคูพร้อมเกล่ียทับแน่นรวมแล้วไม่น้อยกวา่ 2,217 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
สถานที่ด าเนินการ ฝายหลุงไก่ บ้านแฝก หมู่๓  ต.สามเมือง อ.สีดา  จ.นครราชสีมา
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา    กองช่าง อบต.สามเมือง
ตามแบบ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จ ำนวน 1 แผ่น เม่ือวนัท่ี  ......15............เดือน......พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2560.......

1 ประเภทต้นทุนงานอาคาร 1.2219
ป้ายโครงการ
เง่ือนไข
 - เงินล่วงหน้าจ่าย  0  %  
  - ดอกเบี้ยเงินกู้   6 %
  -หักเงินประกันงาน   0 %
   - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )  0 %

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการท้ังส้ิน
คิดเปน็ราคาค่าก่อสรา้ง #######

ตัวอักษร หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน
ขนาดหรือ พท. ตร.ม.
เฉล่ียราคาประมาณ บาท/ตร.ม.               คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

              เห็นชอบให้ประมาณราคาน้ีเป็นราคากลาง
ผู้ประมาณการ ................................................

(นายสุรินทร์   ยะปะเต) ลงช่ือ ................................................ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาช านาญงาน  (นายธรีพล  นิธปิรีชา)

ลงช่ือ .............................................กรรมการ
(นายสุรินทร์   ยะปะเต)

อนุมัติ ..............................................
(นายวบิูลย ์ ทาไธสง) ลงช่ือ .............................................กรรมการ

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง (นายประยทุธ   พระเรียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

FACTOR F
ค่าก่อสรา้งทั้งหมด

หมายเหตุ
รวมเปน็เงิน (บาท) รวมเปน็เงิน (บาท)

109,212.00 133,446.14

นายช่างโยธาช านาญงาน

นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

133,446.14

ปลัด อบต.

สามเมือง
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ม า



1. ช่ือโครงการ โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง(ซ่อมแซมคูคันดินฝายหลุงไก่ บา้นแฝก หมู๓่)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา  จังหวัด นครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ( หน่ึงแสนสามหมืน่สามพันบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปน็เงิน ( หน่ึงแสนสามหมืน่สามพันบาทถ้วน) 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง( ปร.5)
5.2 แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา (ปร.4)
5.3 ราคาพานชิย์จังหวัดประจ าเดือน  ตุลาคม  2560

6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

1.  นายธีรพล  นธิิปรีชา ต าแหนง่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง   ประธานกรรมการ
2.  นายประยุทธ   พระเรียง ต าแหนง่นายช่างโยธาปฎิบติังาน    กรรมการ
3.  นายสุรินทร์  ยะปะเต ต าแหนง่นายช่างโยธาช านาญงาน    กรรมการ/เลขานกุาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

133,000.00

1.งานดินถมคันคูพร้อมเกล่ียทับแนน่รวมแล้วไม่นอ้ยกว่า 2,217 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

133,000.00


