
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจดัสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 
 
1. ชือ่โครงการ   โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ศูนยพัฒนาเดก็เลก็  อบต. เมอืงเกษตร    
 / หนวยงานเจาของโครงการ   กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร   
2. วงเงินงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร  138,000  บาท 
3. ลกัษณะงาน 
    โดยสังเขป       กอสรางรางระบายน้ํา ศูนยพัฒนาเดก็เลก็  องคการบริหารสวนตําบล 

 เมอืงเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสมีา 
ดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหลก็  พรอมฝาตะแกรงเหลก็ 
กวาง  0.15  เมตร  หนา  0.1  เมตร  ตามระยะทาง  77.0  เมตร 
และปายโครงการ  จํานวน  1  ปาย  (ตามบัญชีรายละเอยีดและแบบแปลนของ  
อบต. เมอืงเกษตรกาํหนด)   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที ่    8     กมุภาพันธ   2559    เปนเงนิ   138,000  บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 5.1   แบบสรุปราคากลางงานกอสราง  (แบบ  ปร. 4)   จํานวน  1  แผน 
 5.2   แบบสรุปคากอสราง  (แบบ  ปร. 5)    จํานวน  1  แผน 
6. รายชือ่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
  6.1   จ.ส.ต. นรินทร  ชูพันดุง  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  6.2   นายกิตติศักดิ ์ คงทวี  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
   6.3   นายคมกฤษ  ผิวกลาง  ตําแหนง  นายชางโยธา    
  
 
 
 
 
 



แบบ  ปร.4    แผนท่ี  1

รวมคาวัสดุและ
ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน คาแรงงาน

1 งานรางระบายน้ํา
 - งานดินขุด 77.00            เมตร -            -              120.00              9,240.00      9,240.00             
 - งานทรายรองพื้น 2.46              ลบ.ม. 406.54      1,001.71      100.00              246.40         1,248.11             
 - งานเหล็กเสริม RB9 620.00          กก. 15.14        9,386.80      8.00                  4,960.00      14,346.80           
 - งานคอนกรีต 240 ksc. 9.32              ลบ.ม. 1,869.00   17,413.47    306.00              2,851.00      20,264.48           
 - งานคอนกรีตหยาบ 1.69              ลบ.ม. 2,079.44   3,522.57      306.00              518.36         4,040.94             
 - งานไมแบบ+ไมเครา 41.07            ตร.ม. 350.00      14,373.33    133.00              5,461.87      19,835.20           
 - ตะปู 40.00            กก. 56.00        2,240.00      -                    -              2,240.00             
 - ลวดมัด 40.00            กก. 26.17        1,046.80      -                    -              1,046.80             

2 งานฝาตระแกรงเหล็ก
 - งานเหล็กฉาก 1"1/2 หนา 4 มม. 13.00            เสน 257.94      3,353.22      120.00              1,560.00      4,913.22             
 - งานเหล็กแบน 1"1/2 หนา 4 มม. 102.50          เสน 204.00      20,910.00    80.00                8,200.00      29,110.00           

106,285.54         บาท

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

 (ลงช่ือ)................................................กรรมการ                 (ลงช่ือ)............................................…กรรมการ 
               ( นายคมกฤษ   ผิวกลาง)                             ( นายกิตติศักด์ิ  คงทวี) 
                       นายชางโยธา                                ผูอํานวยการกองชาง 

 (ลงช่ือ)  จ.ส.ต.  ............................................…ประธานกรรมการ 
                            ( นรินทร   ชูพันดุง ) 

                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

รวม

ลําดับที่ หนวย

โครงการกอสรางรางระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร 

หมายเหตุ
คาวัสดุส่ิงของ คาแรงงาน

รายการ จํานวน



ลําดับท่ี รวมคางานตนทุน Factor  F รวมคากอสราง
1 106,285.54     1.2726   135,258.98     Factor F
2 -                 -         -                 - เงินลวงหนาจาย  0.0%
3 ปายโครงการ 2,500.00        1.0000   3,000.00         - ดอกเบ้ียเงินกู    7.0%

  - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
  - เงินภาษีมูลคาเพิ่ม 7.0%

  รวมเปนคากอสราง 138,258.98   
สรุป   คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ 138,000.00   

(หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันบาทถวน)
ขนาดหรือเนื้อท่ีหรือพื้นท่ี    77.00       เมตร
ราคาเฉลี่ย 1792.21 บาท/ตารางเมตร
ราคาเฉลี่ย -                                                บาท/ลูกบาศกเมตร
ราคาเฉลี่ย -                                                บาท/เมตร
ท่ีมาของราคา: ราคาพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา วันท่ี    มกราคม    2559
                        : ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
                        : ราคาสํานักงบประมาณ
                        : ราคากรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง

ลงช่ือ..................................................กรรมการ ลงช่ือ..................................................กรรมการ
              (นายคมกฤษ  ผิวกลาง)               (นายกิตติศักด์ิ   คงทวี)
                    นายชางโยธา                     ผูอํานวยการกองชาง

ลงช่ือ  จ.ส.ต.  ..................................................กรรมการ
                               นรินทร   ชูพันดุง
                      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

  

โครงการกอสรางรางระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต. เมืองเกษตร 

รายการ หมายเหตุ
ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม 

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง


