
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง 

 

1) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ํา ซอยแบเฮ  

  2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 358,000.- บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  3) ลักษณะงาน  
   ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 110.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรอืพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 165.00  
   ตารางเมตร) (วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40 ม. จาํนวน 107 ทอ่น พรอ้มบ่อพักคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก จํานวน 5 จุด)  ณ หมู่ 7 บ้านเจาะกาแต ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา 

 

  4) ราคากลางคํานวณ ณ วันที่.........8..พฤษภาคม..2557.......เป็นเงิน............358,000.-............บาท 
     (เงินสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
   
  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 3

ซอยแบเฮ หมู่ที่ 7 บ้านเจาะกาแต ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  
จ04/2557 จํานวน 7 แผ่น

ตําแหน่ง ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ราคา / หน่วย จํานวนเงิน ราคา / หน่วย จํานวนเงิน
1

1.1 165.00      ม2. -              -                    40.00          6,600.00        รื้อขนไป
1.2 137.28      ม3. -              -                    125.00        17,160.00      เผื่อ 30 %

1.3 1.00          งาน -              -                    2,500.00     2,500.00        เหมา
ค่าวัสดุ -                   ค่าแรงงาน 26,260.00      

2

2.1 8.80          ม3. 261.14        2,298.03            99.00          871.20           ขนส่ง 5 กม.
2.2 8.80          ม3. 2,661.41     23,420.41          306.00        2,692.80        ขนส่ง 30 กม.

2.3 107.00      ท่อน 520.00        55,640.00          100.00        10,700.00      ขนส่ง 30 กม.

2.4 106.00      จุด 45.00          4,770.00            -              -                 
ค่าวัสดุ 86,128.44         ค่าแรงงาน 14,264.00      

26,113.21             

66,340.00             ท่อ คสล.  0.40 X 1.00 ม. 

คอนกรีตหยาบรองพื้น Strength 180 ksc (Cube)

2,500.00               

ทรายหยาบรองพื้น กว้าง 0.80 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.10 ม.

26,260.00            

3,169.23               

งานวางท่อ คสล.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ยาแนวข้อต่อท่อ คสล.
รวม 2

งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง

-                        

รวม 1

ลําดับที่ หมายเหตุค่าวัสดุ (บาท)รายการ จํานวน หน่วย รวมค่าวัสดุและค่าแรง
(บาท)

ค่าแรงงาน (บาท)

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน์ หัวหน้าส่วนโยธา

หน่วยงาน

กว้าง 0.80 ม. ยาว 110.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.
ค่าแรงงานปรับพื้นที่ดําเนินการและวางผังก่อสร้าง

ประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณราคาโดย

(มอก.128-2549) คุณภาพชั้น 3 

100,392.44          

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง แบบเลขที่

ค่าแรงงานรื้อถอนพื้น คสล. เดิม (ขนาด 1.50 x 110 x 0.15 ม.) 6,600.00               
ค่าแรงงานดินขุดพร้อมถมกลับ (งานวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก) 17,160.00             

(วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40 ม. จํานวน 107 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 จุด)
ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ําระบบระบายน้ํา ซอยแบเฮ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 110.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร)

กว้าง 0.80 ม. ยาว 110.00 ม. หนา 0.10 ม. -                        

4,770.00               



แบบ ปร.5

7 แผ่น
๓ แผ่น

๘ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับที่ FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั้งหมด

รวมเป็นเงิน (บาท)
หมายเหตุ

1
๑.๓๗๘๔ ๓๓๘,๒๗๑.๒๔ Factor F

๑๖,๙๑๓.๕๖ ฝนชุก ๒
3,000.00

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

สรป ๓๕๘ ๑๘๔ ๘๐ บาท

เงินล่วงหน้าจ่าย

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

ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ําระบบระบายน้ํา ซอยแบเฮ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
ซอยแบเฮ หมู่ที่ 7 บ้านเจาะกาแต ตําบลท่าธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน

เจ้าของ

หน่วยงาน

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 110.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร)

รายการ

ประเภทงาน : งานทาง

ดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินประกันผลงานหัก

๒๔๕,๔๐๘.๖๒

0.00%1.3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

ประมาณราคาตามแบบ
พฤษภาคม

(วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.40 ม. จํานวน 107 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 5 จุด)

จ04/2557
ปร.๔ จํานวน

จํานวน

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน

แบบเลขที่

สรุป ๓๕๘,๑๘๔.๘๐ บาท
๓๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ตัวอักษร  ( )

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ ลงชื่อ ตรวจ

ลงชื่อ ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่อ ลงชื่อ อนุมัติ

บุคลากร

(นายอําราญ  เจะมะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

(นายอาซิ  เด็งราเม็ง)
หัวหน้าสํานักปลัด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง
(นายวิษณุเมนุสา  วาแมดีซา)

(นายสุดิน  มะแซ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าธง

(นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน์)
หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

(นายอับดุลฆอลิค  มะ)

ขนาดหรือเนื้อที่

หัวหน้าส่วนโยธา

กรรมการ

ตรวจ / เห็นชอบ / อนุมัติ

สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน
๑๖๕.๐๐ ม๒.
2,169.70    บาท / ม๒.

นายนัสรุล  วงค์สันติศาสน์

ประมาณราคาโดย

รวมคากอสรางเปนเงนทงสน

เฉลี่ยราคาประมาณ

คิดเป็นเงินงบประมาณ


