
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสรา้งถนนหนิคลุกจากสี่แยกบา้นนายสมพงษ์ - หนองโพธิ์ หมู่ 4 ปร.4.แผ่นที่ ..........1................

สถานที่ก่อสร้าง               สายทาง จากสี่แยกบา้นนายสมพงษ์ - หนองโพธิ์ หมู่ 4  ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา แบบเลขที่    รายการเลขที่  

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.สามเมือง ส านัก/กอง กรม

ประมาณการโดย           นายประยุทธ   พระเรยีง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  .........12..................   เดือน  ......กุมภาพนัธ.์..........  พ.ศ..........๒๕๖1.......

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ

1 งานทาง

1.1 งานปรับเกล่ียแต่งพื้นทางเดิม 2,000.00 ตรม. 1.67 3,340.00 3,340.00

1.2 งานพื้นทางหนิคลุก 160.00 ลบ.ม. 529.99 84,798.48 5.00 800.00 85,598.48

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 84,798.48 4,140.00 88,938.48

หมายเหตุ    ที่มาของราคาวัสดุและค่าแรงงาน

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

2.) ราคาวัสดุก่อสร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชย์เดือน เดือน ธ.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....................................นายช่างโยธาปฎบิติังานงาน เหน็ชอบ.................................................ปลัด อบต.

                 (นายประยุทธ   พระเรียง) (นายธรีพล  นิธปิรีชา)

          ตรวจ........................................นายช่างโยธาช านาญงาน อนุมัติ..................................................นายก อบต.

                   (นายสุรินทร์   ยะปะเต) (นายวบิลูย์   ทาไธสง)

ค่าแรงงาน  รวมค่าวัสดุ

และค่าแรงงาน
หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาวัสดุ



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง

ประเภท งานอาคาร กอ่สร้างถนนหินคลุกจากส่ีแยกบ้านนายสมพงษ์ - หนองโพธิ ์หมู่ 4 

ปริมาณงาน กอ่สร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก

พร้อมเกล่ียทับแน่นแล้ว ไม่น้อยกว่า 160  ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

สถานที่ด าเนินการ สายทาง จากส่ีแยกบ้านนายสมพงษ์ - หนองโพธิ ์หมู่ 4  ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา    กองช่าง อบต.สามเมือง

ตามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จ ำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่  ...12.......เดือน  ....กมุภาพันธ.์.......พ.ศ....2561....

1 ประเภทต้นทุนงานอาคาร 1.3074

เง่ือนไข

 - เงินล่วงหน้าจา่ย  0  %  

  - ดอกเบี้ยเงินกู ้  6%

  -หักเงินประกนังาน   0 %
   - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )  7  %

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง 116,000.00

ตัวอักษร หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน
ขนาดหรือ พท. ตร.ม. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

เฉล่ียราคาประมาณ บาท/ตร.ม.               คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

              เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ ................................................ ลงชื่อ ................................................ประธานกรรมการ

 (นายประยทุธ   พระเรียง)  (นายธีรพล  นิธิปรีชา)

นายช่างโยธาปฎิบัติงานงาน

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

(นายสุรินทร์  ยะปะเต)

นายช่างโยธาช านาญงาน

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

(นายวิบูลย ์ ทาไธสง) (นายประยทุธ  พระเรียง)

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง นายช่างโยธาปฎิบัติงานงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

FACTOR F
ค่าก่อสร้างทั้งหมด

หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

88,938.48 116,278.17

116,278.17

ปลัด อบต.
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1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลกุจากสี่แยกบ้านนายสมพงษ์ - หนองโพธิ์ หมู่ 4 

/หน่วยงานเจา้ของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา  จังหวัด นครราชสีมา

2. วงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 116,000.00 ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

3. ลกัษณะงานโดยสงัเขป

3.1  กอ่สร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.08 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุก
พร้อมเกล่ียทับแน่นแล้ว ไม่น้อยกว่า 160  ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบ อบต.ก าหนด

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน 116,000.00 ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

5. บัญชปีระมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่ากอ่สร้าง( ปร.5)
5.2 แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา (ปร.4)
5.3 ราคาพานิชย์จังหวัดประจ าเดือน ธันวาคม  2560
5.4

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

1.  นายธีรพล  นิธิปรีชา ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง   ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ   พระเรียง ต าแหน่งนายช่างโยธาปฎิบัติงาน    กรรมการ
.3. นายสุรินทร์  ยะปะเต ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน    กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร
และราคากลางในงานจา้งก่อสร้าง


