
ประมาณราคาค่ากอ่สร้าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภยัแลง้(ก่อสร้างฝายชลอน า้ บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 9 ปร.4.แผ่นที่ ..........1................
สถานที่กอ่สร้าง               บ้านตะกุดขอน หมู่ 9  ต.สามเมือง อ.สดีา  จ.นครราชสมีา แบบเลขที่    รายการเลขที่  
ฝ่ายประมาณราคา กองชา่ง อบต.สามเมือง ส านัก/กอง กรม
ประมาณการโดย           นายสรุินทร์  ยะปะเต ประมาณราคาเมื่อวันที่  ......15........เดือน.....พฤศจกิายน....พ.ศ......2560.............

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน
1

108.00 ถงุ 150.00 16,200.00 16,200.00
64.00 ถงุ 10.00 640.00 640.00

113.00 ลบ.ม. 30.00 3,390.00 3,390.00
2

45.00 ท่อน 50.00 2,250.00 90.00 4,050.00 6,300.00
53.00 ท่อน 70.00 3,710.00 30.00 1,590.00 5,300.00

2.3 ตาปู 4 นิ้ว 3.00 กก. 65.00 195.00 195.00
3 ค่าจา้งเหมารถขดุ 1.00 เหมา 6,300.00 6,300.00 6,300.00

รวมยกยอดไป 22,800.00 9,030.00 31,830.00

หมายเหต ุ   ทีม่าของราคาวสัดแุละค่าแรงงาน
1.) ราคาวสัดุกอ่สร้างทอ้งถิน่พาณิชยจ์งัหวดันครราชสีมา เดือน ต.ค. /60 4.) ค่าแรงงาน  ตามหลักเกณฑ์การค านวนราคากลางกอ่สร้างกรมบญัชกีลาง
2.) ราคาวสัดุกอ่สร้างส่วนกลางกรมภายในกระทรวงพาณิชยเ์ดือน ต.ค. /60 5.)  ก าหนดตามความเหมาะสมกบัลักษณะงาน  และราคาแรงงานในทอ้งถิน่
3.) สอบถามราคาวสัดุจาก บ.ผู้ผลิต ,จากร้านขายวสัดุกอ่สร้างในทอ้งถิน่ 6.) วสัดุมวลรวมและค่าแรงงานต่อหนว่ย  ตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากอ่สร้างกรมบญัชกีลาง
7.)  ตาราง Factor  f  ใชท้ีป่รับปรุงใหมต่ามหนงัสือกรมบญัชกีลาง  ด่วนทีสุ่ด ที ่กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๖๐

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

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

2.1 หลักไม้ยาว 3 เมตร 
2.2 เคร่าไม้ยาว 4-5 เมตร 

หมายเหตุ

กระสอบบรรจทุราย(bigbag)
1.1 กระสอบบรรจทุราย(bigbag)ขนาด 1x1x1.2 เมตร
1.1 กระสอบบรรจทุรายขนาดเล็ก+สายรัด
1.2 ค่าแรงบรรจทุราย(ทรายพื้นที)่โดยใชร้ถขดุ
ไม้ยคูา Ø 3-4 "

ล้าดบัที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน  รวมค่าวสัดุ

และ



ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง

ประเภท งานอาคาร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ก่อสร้างฝายชลอน้ า บ้านตะกุดขอน หมู่ท่ี 9
ปรมิาณงาน 1 งานบรรจุทรายใส่ถุง(bigbag)ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตรจ านวน 3  แถวๆละ 17 ถุงวาง 2 ช้ันรวมแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 102 ถุง 2.งานปักหลักเสาและเคร่าไม้ยคูายดึถุงบรรจุทรายความยาวรอบ 40 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
สถานที่ด าเนินการ บ้านตะกุดขอน หมู่ท่ี 9  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 38,800.00

ตัวอักษร สามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน
ขนาดหรือ พท. ตร.ม. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
เฉล่ียราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

              คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
ผู้ประมาณการ ................................................               เห็นชอบให้ประมาณราคาน้ีเป็นราคากลาง

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

 (นายธรีพล  นิธปิรีชา)

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

(นายวบิูลย ์ ทาไธสง)
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง ลงช่ือ .............................................กรรมการ

(นายประยทุธ   พระเรียง)

นายช่างโยธาช านาญงาน

นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

38,893.08

ปลัด อบต.

31,830.00 38,893.08

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

FACTOR F
ค่าก่อสรา้งทั้งหมด

หมายเหตุ
รวมเปน็เงิน (บาท) รวมเปน็เงิน (บาท)

สามเมือง

ต.บอ

จ.
าด

อ. สี

น คร า ช ส
ี

ร

ม า



1. ช่ือโครงการ โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง(ก่อสร้างฝายชลอน า้ บา้นตะกุดขอน หมูท่ี่ 9

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลสามเมือง อ้าเภอสีดา  จังหวัด นครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ( สามหมืน่แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

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

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

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

6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

1.  นายธีรพล  นธิิปรีชา ต้าแหนง่ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลสามเมือง   ประธานกรรมการ
2.  นายประยุทธ   พระเรียง ต้าแหนง่นายช่างโยธาปฎิบติังาน    กรรมการ
3.  นายสุรินทร์  ยะปะเต ต้าแหนง่นายช่างโยธาช้านาญงาน    กรรมการ/เลขานกุาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

38,800.00

11 งานบรรจุทรายใส่ถุง(bigbag)ขนาด 1.00x1.00x1.20 เมตรจ้านวน 3  แถวๆละ 17 ถุงวาง 2 ชั นรวมแล้วไม่นอ้ย
กว่า 102 ถุง 2.งานปกัหลักเสาและเคร่าไม้ยูคายึดถุงบรรจุทรายความยาวรอบ 40 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก้าหนด

38,800.00


