
ประมาณราคาค่ากอ่สร้าง โครงการปรับปรุงถนน หินคลกุสาย บ้านสามเมือง ถึงบ้านโคกเพ็ด  ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ ปร.4.แผ่นที่ ..........1................

สถานที่กอ่สร้าง               บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 ต.สามเมือง อ.สดีา จ.นครราชสมีา แบบเลขที่    รายการเลขที่  

ฝ่ายประมาณราคา กองชา่ง อบต.สามเมือง ส านัก/กอง กรม

ประมาณการโดย           นายสรุินทร์  ยะปะเต ประมาณราคาเมื่อวันที่  ......15......เดือน.......พฤษภาคม...........พ.ศ.......2560...........

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน

1 งานทาง

1.1 งานปรับเกล่ียแต่งพื้นทางเดิม 6,840.00 ตรม. 1.67 11,422.80 11,422.80

1.2 งานรองพื้นทางลูกรัง(พื้นที)่ 265.60 ลบ.ม. 56.73 15,067.49 5.00 1,328.00 16,395.49

1.3 งานพื้นทางหินคลุก 547.20 ลบ.ม. 529.99 290,010.80 5.00 2,736.00 292,746.80

2 งานวางท่อ

20.00 ท่อน 420.00 8,400.00 140.00 2,800.00 11,200.00

รวมยกยอดไป 313,478.29 18,286.80 331,765.09

หมายเหต ุ   ที่มาของราคาวสัดแุละค่าแรงงาน

1.) ราคาวัสดุกอ่สร้างท้องถิน่พาณิชยจ์งัหวัดนครราชสีมา เดือน เม.ย. / ๖๐ 4.) ค่าแรงงาน  ตามหลักเกณฑ์การค านวนราคากลางกอ่สร้างกรมบัญชกีลาง

2.) ราคาวัสดุกอ่สร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชยเ์ดือน เม.ย. / ๖๐ 5.)  ก าหนดตามความเหมาะสมกบัลักษณะงาน  และราคาแรงงานในท้องถิน่

3.) สอบถามราคาวัสดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวัสดุกอ่สร้างในท้องถิน่ 6.) วัสดุมวลรวมและค่าแรงงานต่อหน่วย  ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากอ่สร้างกรมบัญชกีลาง

7.)  ตาราง Factor  f  ใชท้ี่ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือกรมบัญชกีลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๑๗๓๒๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผู้ประมาณการ....................................นายชา่งโยธาช านาญงาน เห็นชอบ.................................................ปลัด อบต.
(นายสุรินทร์  ยะปะเต) (นายธีรพล  นิธิปรีชา)

อนุมัติ..................................................นายก อบต.
(นายวิบูลย ์  ทาไธสง)

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ

หมายเหตุ

2.1 วางท่อคสล. Ø 0.40 เมตรจ านวน 3 จดุพร้อมยาแนว

ค่าแรงงาน  รวมค่าวสัดุ

และค่าแรงงาน



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง

ประเภท งานอาคาร โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสาย บ้านสามเมือง ถงึบ้านโคกเพ็ด  ต.กดุจอก อ.บัวใหญ่

ปรมิาณงาน 1 งานรองพื้นทางลูกรัง(พื้นท่ี) เกล่ียทับแน่น ปริมาตรรวม 265.60 ลบ.ม.  2.งานพื้นทางหินคลุกขนาดกวา้งเฉล่ีย

  4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.08  เมตร ยาว 1,710 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกเกล่ียทับแน่นแล้วไม่น้อยกวา่ 547.20 ลบ.ม.

3. งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตรจ านวน 3 จดุพร้อมยาแนวรวม 20 ท่อน พร้อมยาแนว    ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

 รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

สถานที่ด าเนินการ บ้านสามเมือง หมู่ท่ี 1ต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จงัหวดันครราชสีมา

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา    กองช่าง อบต.สามเมือง

ตามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จ ำนวน 1 แผ่น เมื่อวนัที่  .......15.....เดือน  ....พฤษภาคม........พ.ศ....2560.......

1 ประเภทต้นทุนงานอาคาร 1.3074

ป้ายโครงการ

เง่ือนไข

 - เงินล่วงหน้าจา่ย  0  %  

  - ดอกเบี้ยเงินกู ้  6%

  -หักเงินประกนังาน   0 %

   - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )  7  %

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการท้ังส้ิน

คิดเป็นราคาค่าก่อสรา้ง 433,000.00

ตัวอักษร สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน
ขนาดหรือ พท. ตร.ม. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
เฉล่ียราคาประมาณ บาท/ตร.ม.               คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

              เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ ................................................ ลงชื่อ ................................................ประธานกรรมการ
(นายสุรินทร์  ยะปะเต)  (นายธรีพล  นิธปิรีชา)
นายช่างโยธาช านาญงาน

ลงชื่อ .............................................กรรมการ
อนุมัติ .............................................. (นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม)

(นายวบิูลย ์ ทาไธสง)
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง

ลงชื่อ .............................................กรรมการ
(นายสุรินทร์  ยะปะเต)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

FACTOR F
ค่าก่อสรา้งทั้งหมด

หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

331,765.09 433,749.68

ผอ.กองสวสัด์ิการสังคม

นายช่างโยธาช านาญงาน

433,749.68

ปลัด อบต.
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1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสาย บ้านสามเมือง ถึงบ้านโคกเพ็ด  ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา  จังหวัด นครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร ( สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ป็นเงิน ( สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

5. บัญชปีระมาณการราคากลาง

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

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

1.  นายธีรพล  นิธิปรีชา ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง   ประธานกรรมการ
2.  นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ
3.  นายสุรินทร์  ยะปะเต ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน    กรรมการ/เลขานุการ

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

     3.1 งานรองพืน้ทางลูกรัง(พืน้ท่ี) เกล่ียทับแน่น ปริมาตรรวม 265.60 ลบ.ม.   3.2.งานพืน้ทางหินคลุกขนาดกว้าง
เฉล่ีย  4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.08  เมตร ยาว 1,710 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกเกล่ียทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า 
547.20 ลบ.ม.   3. 3 งานวางท่อคสล. Ø 0.40 เมตรจ านวน 3 จุดพร้อมยาแนวรวม 20 ท่อน พร้อมยาแนว   ติดต้ัง
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร

433,000

433,000




