
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  หมู่ที่  4  (ซอยท่ารัก) 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง  อ้าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร     84,000.-  บาท 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  1.)  วางท่อ คสล.  ขนาด  1.00 x 1.00  เมตร   จ้านวน  10  ท่อน  เสริมดินปริมาตรไม่

น้อยกว่า  476  ลบ.ม.  ตามรายละเอียดและตามแบบ อบต.ก้าหนด   
4. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่    29   สิงหาคม   2561     เป็นเงิน   84,000.-  บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4) 

ใบประมาณการข้อบญัญตัิ  ประจ าป ี 2561 
แบบ 
ปร 4 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน  า 
 

จ้านวนท่อ  10  ท่อน       บ่อพัก     -     จุด 
 

สถานที่ก่อสร้างบ้านขาม     หมู่ที่  4      ต้าบลในเมือง     อ้าเภอพิมาย     จังหวัดนครราชสีมา        
 ล าดับ 

รายการ หน่วย จ านวน 
ค่าวัสด ุ ค่าแรง 

รวมราคา 
หมาย
เหต ุที่ 

ราคา/
หน่วย รวม 

ราคา/
หน่วย รวม 

1 งานดินขุด ลบ.ม. -     -    99.00 - 0.00   

2 ทรายรองพื นปรับระดับ ลบ.ม. 0.00 406.56 - 99.00 - 0.00   

3  คอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 0.00  - 398.00 
                  

-    0.00   

   -ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ กก. - 2.38 -   
                  

-    0.00   

   -ทรายรองพื นปรับระดับ ลบ.ม. 0.00 406.56 
                    

-     
                  

-    0.00   

   -หินผสมคอนกรีต ลบ.ม. 0.00 515.74 - 
 

                  
-    0.00   

  -น ้าผสมคอนกรีต ลิตร  -  0.0164  -     0.00   

4 ค่าท่อ ขนาด Ø 1.00  เมตร ท่อน 10.00 1,747.66 17,476.60 510.00 5,100.00 22,576.60  

  -ค่าขนท่อขึ นลง ท่อน 10.00   30.00 300.00 300.00  

 งานบ่อพัก         

5 งานดินขุด ลบ.ม.    99.00  0.00  

6 ทรายรองพื นปรับระดับ ลบ.ม. 0.00 406.56  99.00  0.00  

7 งานคอนกรีตหยาบ ลบ.ม. 0.00   398.00  0.00  

  -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ กก.  2.38    0.00  

  -ทรายรองพื นปรับระดับ ลบ.ม. 0.00 406.56    0.00  

  -หินผสมคอนกรีต ลบ.ม. 0.00 515.74    0.00  

  -น ้าผสมคอนกรีต ลิตร  0.0164    0.00  

8 
 

งานคอนกรีต ค3 มาตรฐานกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

 
ลบ.ม. 

 
0.00 

   
436.00 

  
0.00 

  

  -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กก. 0.00 2.38    0.00  



  -ทรายรองพื นปรับระดับ ลบ.ม. 0.00 406.56    0.00  

  -หินผสมคอนกรีต ลบ.ม. 0.00 406.56    0.00  

  -น ้าผสมคอนกรีต ลิตร 0.00 0.0164    0.00  

9 งานเหลก็เสรมิบ่อพกั ขนาด 1.20*1.20*1.00 ม.         

  -เหล็กL50*50*4 มม.  นน 18.360 กก./ม. กก. 0.00 21.33  8.00  0.00  

  -ขนาด Ø 9 มม.  นน 0.499 กก./ม. กก. 0.00 19.38  4.10  0.00  

  -ลวดผูกเหล็ก กก. 0.00 32.71    0.00  

10 ไม้แบบทั่วไป (1) ตร.ม.    133.00  0.00  

  -ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า (ใช้4ครั ง) ลบ.ฟ.  401.87    0.00  

  -ไมค้ร่าว ลบ.ฟ.  369.00    0.00  

  -ๆม้ค ้ายันไม้แบบ (ขนาด 4*4 เมตร) ต้น  30.00    0.00  

  -ตะปู คิด 10% กก.  56.07    0.00  

 ป้ายโครงการ ชุด  3,000.00    0.00  

  รวมค่าวัสด ุ             22,876.60   

  Factor    F    1.3347 
      

7,656.80   

  รวมเป็นค่าก่อสร้าง             30,533.40   
 

ใบประมาณการข้อบัญญัติ  ประจา้ปี  2561 
โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า 

งานเสริมดิน   
- ขนาดกวา้ง     8.00     เมตร          ยาว     17.00     เมตร           หนา     3.50     เมตร 

งานหินคลุก 
- ขนาดกวา้ง       -       เมตร           ยาว         -       เมตร           หนา      0.00    เมตร 

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านขาม          หมู่ที ่      4         ต้าบลในเมือง            อ้าเภอพิมาย                 จังหวัดนครราชสีมา 
ล าดับ

ท่ี รายการ หน่วย จ านวน 
ค่าวัสด ุ ค่าแรง 

รวมราคา 
หมาย
เหต ุราคา/หน่วย รวม ราคา/หน่วย รวม 

1 
2 
3 
 

งานปรับเกลี่ยดินเดิม 
งานดินเสริม 
งานหินคลุก 
-ป้ายโครงการ 

ตร.ม. 
ลบ.ม. 
ลบ.ม. 
ชุด 

- 
476.00 
0.00 

 
51.95 

519.94 
3,000.00 

 
24,728.20 

- 
- 

 
33.00 

- 

 
15,708.00 

- 

 
40,436.20 

0.00 
0.00 

 

        40,436.20  
  

5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ ปร.5 ก) 
แบบ ปร.5 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  ประจ้าปีงบประมาณ  2561 

ส่วนราชการ     กองช่าง     องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง            

ประเภทงาน 
 

ทาง       
  

ปริมาณงาน   โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักน ้า       
สถานที่
ก่อสร้าง    บ้านขาม    หมู่ที่   4  (ซอยท่ารัก)     ต้าบลในเมือง    อ้าเภอพิมาย    จังหวดันครราชสีมา     

เจ้าของงาน 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
   

แบบเลขที่        / 2561 จ้านวน 
 

แผ่น 
  



ประมาณการตามแบบ ปร.4  
 

จ้านวน 
 

แผ่น 
  

ประมาณราคาเมื่อวันที ่      29  สิงหาคม  2561 

ล้าดับที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 งานวางท่อ 22,876.60 1.3347 30,533.40 Factor F 

2 งานดินถม   40,436.20 1.3347 53,970.20  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 

      -  - ดอกเบี ยเงินกู ้ 6% 

          - เงินประกันผลงานหัก 0% 

             - พื นที่ปกต ิ   

             - ภาษ ี 7% 

สรุป      รวมค่าก่อสรา้งเป็นเงิน  84,503.59 
 

  

       คิดเป็นเงินทั งสิ น    84,000.00 
 

  

    (ตัวอักษร)  แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน     

 
6 รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 

 
คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 
 
 

 (นายวัฒนพงษ์  สิงห์วิเศษ) ประธากรรมการ   
      ผู้อ้านวยการกองช่าง 
 
 

  (นายจีระพันธ์  โกมุทพันธุ์) กรรมการ 
     นายช่างโยธาอาวุโส 

 
     (นางน ้าฝน  ทศกฎไพรี) กรรมการ 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 

 


