
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 

 

1) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลีซิง (ตอน 2) 

  2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 330,000.- บาท (เงินสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

  3) ลักษณะงาน  
   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร) 
   ณ หมู ่3 บ้านพรุ ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

  4) ราคากลางคํานวณ ณ วันที่.........8..พฤษภาคม..2557.......เป็นเงิน............330,000.-............บาท 
     (เงินสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
   
  5) บัญชีประมาณราคากลาง 
     5.1 ปร.4 
     5.2 ปร.5 

  6) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง  
     5.1 นายอําราญ  เจะมะ 
     5.2 นายอาซิ  เด็งราเม็ง 
     5.3 นายอับดุลฆอลิค  มะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 



แบบ ปร.4
หนาที่ 1 จาก 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลีซิง (ตอน 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร)
ซอยตาลีซิง หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  

จ02/2557 จํานวน 4 แผ่น
ตําแหน่ง ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ราคา / หน่วย จํานวนเงิน ราคา / หน่วย จํานวนเงิน
1

1.1 400.00 ม2. -              -                    3.42            1,368.00        
1.2 42.00 ม3. 147.54        6,196.68            -              -                 
1.3 20.00 ม3. 261.14        5,222.80            99.00          1,980.00        ขนส่ง 5 กม.
1.4 60.00 ม3. 2,773.56     166,413.60       306.00        18,360.00      ขนส่ง 30 กม.
1.5 9.75 ม2. 400.00        3,900.00            133.00        1,296.75        
1.6 2.44 กก. 37.38          91.21                -              -                 
1.7 400.00 ม2. 22.38          8,952.00            5.00            2,000.00        
1.8 9.00 เส้น 306.17        2,755.53            47.17          424.53           ขนส่ง 30 กม.
1.9 3.00 ท่อน 89.21          267.63              -              -                 

1.10 96.00 ม2. 50.00          4,800.00            -              -                 
1.11 44.00 ลิตร 18.00          792.00              -              -                 
1.12 80.00 ม. -              -                    15.05          1,204.00        

ค่าวัสดุ 199,391.45       ค่าแรงงาน 26,633.28      

แผ่นพลาสติกใส หนา 0.07 มม.

คอนกรีตโครงสร้าง STRENGTH 240 KSC (CUBE)
5,196.75               

184,773.60           

เหล็กเส้นกลม RB 15 SR 24 3,180.06               

792.00                  
1,204.00               

226,024.73      

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง แบบเลขที่

งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง (เครื่องจักรกลขนาดกลาง)
ดินลูกรัง ถมยกบระดับ (รวมไหล่ทาง)
ทรายหยาบรองพื้นทาง

ตะปู

รวม ราคาก่อสร้างต้นทุน

ไม้แบบ คิด 25% (รวมค้ํายัน30%)

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน์

ค่าวัสดุ (บาท)รายการ จํานวน หน่วย

หัวหน้าส่วนโยธา

หน่วยงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลําดับที่ หมายเหตุ

1,368.00               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง
(บาท)

ประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณราคาโดย

ค่าแรงงาน (บาท)

ยางมะตอย (CSS-1)
ค่าแรงหยอดยางมะตอยรอยต่อคอนกรีต

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลีซิง (ตอน 2)
 กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.

4,800.00               

91.21                    
10,952.00             

267.63                  ท่อ PVC ∅ 1" ชั้น 13.5

เหล็กตะแกรง WELDED WIRE MESH ∅ 4 มม. @ 0.25# ม.

6,196.68               
7,202.80               



แบบ ปร.5

4 แผ่น
๑ แผ่น

๘ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับที่ FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั้งหมด

รวมเป็นเงิน (บาท)
หมายเหตุ

1
๑.๓๗๘๔ ๓๑๑,๕๕๒.๔๘ Factor F

๑๕,๕๗๗.๖๒ ฝนชุก ๒
3,000.00

๐.๐๐ % น้ํามันโซล่า
๐.๐๐ % อ.เมือง จ.ยะลา
๗.๐๐ % 30.44 บาท/ลิตร
๗.๐๐ %

สรุป ๓๓๐,๑๓๐.๑๑ บาท
๓๓๐ ๐๐๐ ๐๐ บาทคิดเป็นเงินงบประมาณ

แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ

จ02/2557
ปร.๔ จํานวน

พฤษภาคม

จํานวน

ประมาณราคาเมื่อวันที่
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

รายการ

ประเภทงาน : งานทาง

ดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินประกันผลงานหัก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาลีซิง (ตอน 2)

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
ซอยตาลีซิง หมู่ที่ 3 บ้านพรุ ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน

เจ้าของ

หน่วยงาน

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร)

๒๒๖,๐๒๔.๗๓

0.00%1.3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เงินล่วงหน้าจ่าย

1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษ 5% (ตามมติ ครม.) 5.00%

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน
๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวอักษร  ( )

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ ลงชื่อ ตรวจ

ลงชื่อ ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่อ ลงชื่อ อนุมัติ

คดเปนเงนงบประมาณ
สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน

๔๐๐.๐๐ ม๒.
๘๒๕.๐๐ บาท / ม๒.

นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน์

ประมาณราคาโดย

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

(นายอับดุลฆอลิค  มะ)

ขนาดหรือเนื้อที่

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา)

(นายสุดิน  มะแซ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

(นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน์)

หัวหน้าส่วนโยธา

ตรวจ / เห็นชอบ / อนุมัติ

บุคลากร

(นายอําราญ  เจะมะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

(นายอาซิ  เด็งราเม็ง)
หัวหน้าสํานักปลัด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เฉลี่ยราคาประมาณ


