
ประมาณราคาค่ากอ่สร้าง โครงการวางทอ่ระบายน ้าขา้มถนน บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่2 ปร.4.แผ่นที่ ..........1................
สถานที่กอ่สร้าง               ถนนสายบา้นแฝก-บา้นหนองเชยีงโข ่(บริเวณทางเขา้ฝายบา้นโนนเมอืง) หมู ่2  ต.สามเมอืง  อ.สดีา จ.นครราชสมีา แบบเลขที่    รายการเลขที่  
ฝ่ายประมาณราคา กองชา่ง อบต.สามเมอืง ส านกั/กอง กรม
ประมาณการโดย           นายสรุินทร์  ยะปะเต ประมาณราคาเมือ่วันที่  .......15.....เดือน  ....พฤศจิกายน.......พ.ศ....2560.......

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน
1 งานดิน

 - งานดินขุดพร้อมเกลียตกแต่ง 16.00 ลบ.ม. 37.50 600.00 600.00
2 งานวางท่อ คสล. 

 - ท่อ คสล.   ø  0.60  เมตร 15.00 ท่อน 643.00 9,645.00 345.00 5,175.00 14,820.00
3

1.83 ลบ.ม. 1,981.00 3,618.30 306.00 558.91 4,177.21
13.32 กก. 19.30 257.08 4.10 54.61 311.69
2.00 กก. 32.00 64.00 64.00
6.76 ตรม.
3.38 ตรม. 250.00 845.00 845.00
6.76 ตรม. 133.00 899.08 899.08

3 4.50 ลบ.ม. 550.00 2,475.00 5.00 22.50 2,497.50
รวมค่าวัสดแุละค่าแรงงาน 16,904.37 7,310.10 24,214.47

หมายเหตุ    ทีม่าของราคาวัสดุและค่าแรงงาน
1.) ราคาวสัดุก่อสร้างท้องถิน่พาณิชย์จังหวดันครราชสีมา เดือน ก.ย. / 60 4.) ค่าแรงงาน  ตามหลักเกณฑ์การค านวนราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
2.) ราคาวสัดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน เดือน ก.ย. / 60 5.)  ก าหนดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน  และราคาแรงงานในท้องถิน่
3.) สอบถามราคาวสัดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวสัดุก่อสร้างในท้องถิน่ 6.) วสัดุมวลรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย  ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคาก่อสร้างกรมบัญชีกลาง
7.)  ตาราง Factor  f  ใช้ทีป่รับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุ่ด ที ่กค ๐๔๒๑.๕/๑๗๓๒๑ ลงวนัที ่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

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

(นายสุรินทร์  ยะปะเต) (นายธีรพล  นธิิปรีชา)

อนมุติั..................................................นายก อบต.

(นายวิบลูย์   ทาไธสง)

หมายเหตุ

 - ค่าแรงประกอบแบบ

ค่าท่อรวมค่า

ขนส่ง

งานพื้นทางหนิคลุก(ถมหลังท่อ)

งานคอนกรีตก าแพงปากท่อ
 -  คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4
 -  เหล็กเสริม RB 6 มม.
 -  ลวดผูกเหล็ก
 - งานไมแ้บบ
 - ไมแ้บบและไมค้้ ายันคิด 50%

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
ล้าดบัที่ รายการ จ้านวน หน่วย

ราคาวัสดุ



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง

ประเภท งานอาคาร โครงการวางทอ่ระบายน้ าข้ามถนน บา้นโนนเมือง หมู่ที่ 2

ปรมิาณงาน 1.งานวางทอ่ คสล.  ø  0.60  เมตร จ านวน  15 ทอ่นพร้อมก าแพงปากทอ่

2.งานพื้นทางหนิคลุกถมหลังทอ่ปริมาตร  4.5 ลบ.ม.

สถานที่ด าเนินการ ถนนสายบา้นแฝก-บา้นหนองเชียงโข่ (บริเวณทางเข้าฝายบา้นโนนเมือง) หมู่ 2  ต.สามเมือง  อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา    กองช่าง อบต.สามเมือง

ตามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จ ำนวน ๑ แผ่น เมื่อวนัที่  .......15.....เดือน  ...พฤศจิกายน........พ.ศ....2560.......

1 ประเภทต้นทนุงานอาคาร 1.0000

ปา้ยโครงการ

เง่ือนไข

 - เงินล่วงหน้าจ่าย  0  %  

  - ดอกเบี้ยเงินกู้    %

  -หกัเงินประกันงาน   0 %

   - ภาษมีูลค่าเพิ่ม ( VAT )    %

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน

คิดเปน็ราคาค่าก่อสรา้ง 24,000.00

ตัวอักษร สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน
ขนาดหรือ พท. ตร.ม. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

เฉล่ียราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

              คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

ผู้ประมาณการ ................................................               เหน็ชอบใหป้ระมาณราคานี้เปน็ราคากลาง

(นายสุรินทร์  ยะปะเต)

นายช่างโยธาช านาญงาน ลงชื่อ ................................................ประธานกรรมการ

 (นายธรีพล  นิธปิรีชา)

อนุมัติ .............................................. ลงชื่อ .............................................กรรมการ

(นายวบิลูย์  ทาไธสง) (นายสุรินทร์  ยะปะเต)
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง

ลงชื่อ .............................................กรรมการ

(นายประยุทธ   พระเรียง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

FACTOR F
ค่าก่อสรา้งทั้งหมด

หมายเหตุ
รวมเปน็เงนิ (บาท) รวมเปน็เงนิ (บาท)

24,214.47 24,214.47

นายช่างโยธาช านาญงาน

นายช่างโยธาปฎบิติัการ

24,214.47

ปลัด อบต.

สามเมือง

ต.บอ
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ี
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1. ช่ือโครงการ โครงการวางท่อระบายน า้ข้ามถนน บา้นโนนเมือง หมูท่ี่ 2

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลสามเมือง อ้าเภอสีดา  จังหวัด นครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ( สองหมืน่สีพั่นบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

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

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง( ปร.5)

5.2 แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา (ปร.4)

5.3 ราคาพานชิย์จังหวัดประจ้าเดือน  กันยายน  2560

6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

1.  นายธีรพล  นธิิปรีชา ต้าแหนง่ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลสามเมือง   ประธานกรรมการ

2.  นายประยุทธ   พระเรียง ต้าแหนง่นายช่างโยธาปฎิบติังาน    กรรมการ

3.  นายสุรินทร์  ยะปะเต ต้าแหนง่นายช่างโยธาช้านาญงาน    กรรมการ/เลขานกุาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

24,000.00

1.งานวางท่อ คสล.  ø  0.60  เมตร จ้านวน  15 ท่อนพร้อมก้าแพงปากท่อ 2.งานพื นทางหนิคลุกถมหลังท่อปริมาตร  
4.5 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด

24,000.00


