
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
         
             ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จะด าเนินการจัดจ้างงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2561  เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2561   ดังนี้ 
 
             ช่ือโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บ้านคลองพุดซา หมูท่ี่ 4 (สายบ้านนางจรยิา  วิกสูงเนนิ – บ้านนายประสงค์ ยุนสูงเนิน) 
                 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

1. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร   848,800.-  บาท  
 

2. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บา้นคลองพุดซา หมู่ที4่ (สายบ้านนางจริยา วิกสูงเนิน – บ้านนาย
ประสงค์ ยุนสูงเนิน) ต าบลโค้งยาง ต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผา่ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๓๑๓ ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้าง ๑ เมตรยาว ๑เมตร ลึก ๑ เมตร 
จ านวน ๒๓ บ่อพัก และตัด คสล. จ านวน ๓๓๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 
3. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  15   มิถุนายน   2561   เป็นเงิน  804,300.- บาท 

 
4. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๔.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 
๔.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (ปร.5) 
 

            ๕.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ท่ี  211 / 2561  
   ลงวันท่ี   15  มิถุนายน  2561  ดังนี้ 

                ๕.1  นางสมจิตร   ยิ้มดี              ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    เป็นประธานกรรมการ 
                ๕.2  นายพีรพงษ์  ชาญพล          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง                         เป็นกรรมการ 
                ๕.3  นายสมรรถชัยวัฒน์  วิลาบุตร   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองศึกษา        เป็นกรรมการ 
                 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ปร. 5
ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     กระทรวงมหาดไทย

336.00                           เมตร
สถานท่ีก่อสร้าง บา้นคลองพดุซา หมู่ท่ี  4 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง
ประมาณการตามแบบ ปร. 4   จ านวน 2 แผ่น
ประมาณราคา  เม่ือวนัท่ี                                                                                        ระยะเวลาก่อสร้าง                                 วนั

ล าดบัท่ี รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง
1 ประเภทงานอาคาร 655,830.18                   1.3074 857,432.38                       Factor F

 - เงินล่วงหนา้จ่าย                 0.00%
 - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7.00%
 - เงินประกนัผลงานหกั 0.00%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 860,432.38                        - เงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 7.00%
ป้ายโครงการ 3,000.00                       3,000.00                           

สรุป ขอตั้งเบิก 804,300.00                       
เฉลี่ยราคา เมตรละ 2,393.75                        บาท

ลงช่ือ.................................................................ผูเ้สนอราคา
          (.............................................................)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน วางท่อระบายน ้า คสล. Ø 0.40 ม. จ านวน 313 ท่อน และบ่อพกั คสล. ขนาดความกวา้ง 1 เมตร ยาว  1 เมตร ลึก 1 เมตร จ านวน 23 บ่อพกั และตดั คสล. จ านวน 336 ตรม. 

หมายเหตุ

แปดแสนส่ีพนัสามร้อยบาทถ้วน





รวมค่าวสัดุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน(บาท) ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน(บาท) และแรงงาน

1 ท่อขนาด Ø 0.40 ม. 313 ท่อน 401.00         125,513.00       120.00         37,560.00         163,073.00     
2 งานขดุ - ถม ท่อระบายน ้า 336 ลบ.ม. -                    99.00           33,264.00         33,264.00       
3 งานร้ือถนน คสล. 336 ตร.ม. -                    40.00           13,440.00         13,440.00       
4 คอนกรีตส าเร็จรูป 47 ลบ.ม. 1,908.00 89,676.00         306.00         14,382.00         104,058.00     
5 ตะแกรงเหล็ก write mate 313 ตร.ม. 25.00 7,825.00           5.00             1,565.00           9,390.00         
6 เหล็กขนาด Ø 9 มม. 0.92 ตนั 19,474.00 17,916.08         3,401.00      3,128.92           21,045.00       
7 เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 4 มม. 17 เส้น 392.00 6,664.00           156.00         2,652.00           9,316.00         
8 ปูนซีเมนตป์อตร์แลนด์ 4.87 ตนั 23,838.00 116,091.06       -                    116,091.06     
9 หิน 3/4 น้ิว 14 ลบ.ม. 467.00         6,538.00           -                    6,538.00         

10 ทรายหยาบ 11 ลบ.ม. 406.00         4,466.00           -                    4,466.00         
11 ค่าเช่าไมแ้บบ 83 ตร.ม. 80.00           6,640.00           -                    6,640.00         วสัดุคิด 50 %
12 ลวดผูกเหล็ก 14 กก. 32.00           448.00              -                    448.00            
13 เหล็กแบนขนาด 0.10 x 0.010 ม. 60.00 เส้น 950.00         57,000.00         360.00         21,600.00         78,600.00       
14 เหล็กแบนขนาด 0.050 x 0.005 ม. 87.00 เส้น 530.00         46,110.00         120.00         10,440.00         56,550.00       
15 ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต 13.92 ลบ.ม. -                    436.00         6,069.12           6,069.12         

                                                                                                                                 ลงช่ือ ....................................................................ผูป้ระมาณการ
                                                                                                                                                        (นายพีรพงษ ์ ชาญพล)

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           
โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. บา้นคลองพดุซา หมู่ท่ี 4 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (สายบา้นนางจริยา)

โดยวางท่อระบายน ้า คสล. Ø 0.40 ม. จ านวน 313 ท่อน และบ่อพกั คสล. ขนาดความกวา้ง 1 เมตร ยาว  1 เมตร ลึก 1 เมตร จ านวน 23 บ่อพกั และตดั คสล. จ านวน 336 ตรม.
 และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ประมาณการวนัท่ี   19    เดือน มิถุนายน      พ.ศ.  2561                                                                                                                                                            ระยะเวลา             60            วนั

ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี จ  านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร

หมายเหตุ



รวมค่าวสัดุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน(บาท) ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน(บาท) และแรงงาน

16 ปูนยาแนวท่อระบายน ้า 59.00 ตร.ม. 48.00           2,832.00           35.00           2,065.00           4,897.00         
17 ค่าแรงไมแ้บบ 165 ตร.ม. -                    133.00         21,945.00         21,945.00       

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 655,830.18     

                                                                                                                                 ลงช่ือ ....................................................................ผูป้ระมาณการ
                                                                                                                                                        (นายพีรพงษ ์ ชาญพล)

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           
โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. บา้นคลองพดุซา หมู่ท่ี 4 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (สายบา้นนางจริยา)

โดยวางท่อระบายน ้า คสล. Ø 0.40 ม. จ านวน 313 ท่อน และบ่อพกั คสล. ขนาดความกวา้ง 1 เมตร ยาว  1 เมตร ลึก 1 เมตร จ านวน 23 บ่อพกั และตดั คสล. จ านวน 336 ตรม.
 และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ประมาณการวนัท่ี   19    เดือน มิถุนายน      พ.ศ.  2561                                                                                                                                                            ระยะเวลา             60            วนั

ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี จ  านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร

หมายเหตุ


