
ประเภทงาน งานถนน

23 กันยายน 2558

รวม รวม
คางานตนทุน Factor F คากอสราง

(บาท) (บาท)
1 ประเภทงานถนนคอนกรีต 1.33650

 - กอสรางถนน คสล. - 149,189.66  - เงินลวงหนา %
 - ดอกเบี้ยเงินกู 7 %
 - เงิประกันผลงาน 5 %
 - พื้นท่ีปกติ

สรุป รวมคากอสรางเปนเงิน 149,189.66  - ระยะเวลากอสราง 60 วัน
คิดเปนเงินประมาณ 149,100.00

ขนาดหรือเน้ือท่ีงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 149,189.66
ระยะทางท่ีกอสราง 60.00 เมตร
คิดเปน 270.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ #### บาท / ตร.ม.

ผูประมาณราคา...................................... คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
( นายชาญยุทธ  หนูแกว )

นายชางโยธา
1. ............................................................ ประธานกรรมการ

ตรวจ / ทาน.....................................       (                                                              )
( นางภัคษราภรณ  สาขา )

นักบริหารงานชาง

เห็นชอบ .............................................
( นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ )

ปลัด  อบต.

3. ............................................................ กรรมการ

( นายวิจารณ  มุทาพร )
นายก  อบต.

(หน่ึงแสนส่ีหม่ืนเกาพันหน่ึงรอยบาทถวน)

Factor F

ลําดับท่ี
รายการ หมายเหตุ

109,756.57

อนุมัติ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จํานวน 1 แผน ประมาณราคา เม่ือวันท่ี

เจาของงาน  ท่ีทําการองคการบริหารตําบลทุงแก  อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

ออกแบบ / ประมาณการ    สวนโยธา  ตําบลทุงแก

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

แบบเลขท่ี  ท.01-1

สวนโยธา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงแก อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

ท่ีตั้งโครงการ สายขางบานนายบุญสง นมโพธิ์ บานโสก ต.ทุงแก อ.เจริญศิลป จ.สกลฯ

โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน 1 โครงการ



      (                                                              )



รายการประมาณการ โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 4.50 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร
ลงลูกรังไหลทางขางละ 0.25 ม.ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

แบบเลขที่  แบบมาตรฐานงานทางสําหรับทองถ่ินและแบบ  อบต.ทุงแกกําหนด รายการเลขที่ 1

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 แบบ  ปร.4
ราคาวัสดุ+แรงงาน

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน (บาท)
1 งานปรับแตงพื้นท่ี 270.00 ตร.ม. - 10.00 2,700.00 2,700.00 ราคากลางกระทรวงพานิชยกรมการคาภายใน
2 งานลูกรัง รองพื้นทาง ( หนา 0.15 เมตร ) 40.50 ลบ.ม. 33.94 1,374.57 5.00 202.50 1,577.07 จังหวัดสกลนครสกลนคร
3 งานลูกรังไหลทาง 4.50 ลบ.ม. 33.94 152.73 5.00 22.50 175.23 เดือน กรกฎาคม 2558
4 งานทรายรองพื้นพรอมปรับระดับ 13.50 ลบ.ม. 395.00 5,332.50 65.00 877.50 6,210.00 และราคาตามราคาทองถิ่น
5 งานผิวจราจรคอนกรีต 1 / 2 / 4 ( 240 KSC ) 40.50 ลบ.ม. 1,840.00 74,520.00 306.00 12,393.00 86,913.00
6 งานเหล็กเสริม เหล็กตะแกรง WIRE MESH ศก. 4 มม. 270.00 ตร.ม. 25.00 6,750.00 3.00 810.00 7,560.00
7 งานเหล็กเสริม dia.15 mm. CONTRACTION JOINT (RB) 0.028 ตัน 20,950.00 582.41 - 582.41 นน.เหล็กเสน  ศก.15 มม. 1.390 kg./m
8 งานเหล็กเสริม dia.16 mm. LONGITUDINAL JOINT (DB) 0.095 ตัน 19,850.00 1,879.40 - 1,879.40 ศก.19 มม. 2.226 kg./m ศก.16 มม.1.578kg/m
9 งานเหล็กเสริม dia.19 mm. EXPANSION JOINT (RB) 0.022 ตัน 24,850.00 553.16 - 553.16 คาแรงงาน กรมบัญชีกลาง

10 งานอุดรอย แอสพัลทรองคอนกรีต 1.0162 ลิตร 15.00 15.24 5.00 5.08 20.32 หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.5/ว144
11 งานโฟม 1" ขนาด 0.60 x 1.20 M. 1.350 ตร.ม. 50.00 67.50 - 67.50 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2556
12 งานไมแบบ 16.42 ลบ.ฟ. เหมา 1,354.32 10.00 164.16 1,518.48 คิดเพียง ( คาเชา )

รวมรายการ 1 - 12 92,581.83 14,474.74 109,756.57 106,813.84
รวมคาแรง 14,474.74 139,306.61
รวมวัสด+ุคาแรง 109,756.57 146,689.66
Factor F 1.33650 -
ราคาคากอสราง 146,689.66 126,900.00
ปายโครงการ               จํานวน 1 ปาย 2,500.00

รวมราคาคากอสรางเปนเงินทั้งส้ิน 149,189.66 19,789.66

คิดเปน 149,100.00
ตัวอักษร

สวนโยธาตําบลทุงแก  จ.สกลนคร

ผูประมาณการ…………………….……….…./……./…….
ผอ.กองชาง…………………………..../……./…….
ปลัด อบต. ……………………………...../……./…….

นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงแก

หน่ึงแสนส่ีหม่ืนเกาพันหน่ึงรอยบาทถวน

รายการ หนวยจํานวน

อนุมัติ

ที่ตั้งโครงการ สายขางบานนายบุญสง นมโพธิ์ บานโสก ต.ทุงแก อ.เจริญศิลป จ.สกลฯ

กองชาง อบต. ทุงแก

ลําดับท่ี

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงแก
ประมาณการโดย  กองชาง

ราคาวัสดุส่ิงของ คาแรงงาน
หมายเหตุ



แบบ  ปร. 6

ประเภทงาน  งานถนน
รายการประมาณการ     โครงการกอสรางถนน คสล.
เจาของงาน  องคการบริหารสวนตําบลทุงแก อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร
ท่ีตั้งโครงการ สายขางบานนายบุญสง นมโพธิ์ บานโสก ต.ทุงแก อ.เจริญศิลป จ.สกลฯ
ออกแบบ / ประมาณการ  กองชาง  อบต.ทุงแก
ประมาณการตามแบบ  ปร.4 จํานวน 1 แผน
ลําดับท่ี รวม

รายการ คากอสราง หมายเหตุ
(บาท)

1 ประเภทงานถนน Factor  F.
 - กอสรางถนน คสล.

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินท้ังสิ้น 149,189.66
คิดเปนเงินประมาณ 149,100.00

หนึ่งแสนสี่หม่ืนเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน

ประมาณการโดย………………………………………ตําแหนง  นายชางโยธา
(นายชาญยุทธ  หนูแกว)       ...........................................................................

(นายพนมไพร สีหานาจ)
ตรวจ / ทาน…………………………………………..ตําแหนง  ผอ.กองชาง ตําแหนง  รองนายก ฯ

(นางภัคษราภรณ  สาขา)              ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

เห็นชอบ………………………………………………ตําแหนง  รองปลัด อบต.      ......................................................................
(นางจินดาภรณ  ลาลด) (นางไพรวรรณ  ศิลารักษ)

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
เห็นชอบ………………………………………………ตําแหนง ปลัด อบต.           กรรมการกําหนดราคากลาง

(นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ)
     ......................................................................

(นายชาญยุทธ  หนูแกว)
อนุมัติ………………………………………………ตําแหนง  นายก อบต. ตําแหนง  นายชางโยธา

(นายวิจารณ  มุทาพร)           กรรมการกําหนดราคากลาง

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

                                  สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง
องคการบริหารสวนตําบลทุงแก  อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร



สวนราชการ   กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงแก

23-ก.ย.-15

รวม
Factor F คากอสราง

(บาท)
1 ประเภทงานอาคาร
2 ประเภทงานถนน 1.33650 146,689.66
3 ประเภทงานขุดลอก
4 ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม

เง่ือนไข แฟคเตอร  เอฟ
เงินลวงหนา.............0...........%
เงินประกันผลงาน.................%
ดอกเบี้ยเงินกู...........7...........%
ภาษีมูลคาเพ่ิม..........7..........%

สรุป รวมคากอสรางเปนเงิน  พรอมปายโครงการ 1 ปาย 2,500.00 149,189.66  - ระยะเวลากอสราง 60 วัน
คิดเปนเงินประมาณ 149,100.00

ตัวอักษร หน่ึงแสนสี่หมื่นเกาพันหน่ึงรอยบาทถวน
ตร.ม.
บาท / ตร.ม.

ประมาณการโดย………………………………………ตําแหนง  นายชางโยธา คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายชาญยุทธ  หนูแกว)       ...........................................................................

(นางจินดาภรณ  ลาลด)(นายพนมไพร สีหานาจ)
ตรวจ / ทาน………………………………………….. ตําแหนง  รองนายก ฯ

(นางภัคษราภรณ  สาขา)              ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

เห็นชอบ………………………………………………ตําแหนง  รองปลัด อบต.       ...........................................................................
(นางจินดาภรณ  ลาลด) (นางภัคษราภรณ  สาขา)(นางไพรวรรณ  ศิลารักษ)

ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี
เห็นชอบ………………………………………………ตําแหนง  ปลัด อบต.                กรรมการกําหนดราคากลาง

(นางศนิตรา  สุขะปุณพันธ)
      ...........................................................................

อนุมัติ………………………………………………ตําแหนง  นายก อบต. (นายชาญยุทธ  หนูแกว)
(นายวิจารณ  มุทาพร) ตําแหนง  นายชางโยธา

               กรรมการกําหนดราคากลาง

ตําแหนง ผอ.กองชาง

แบบ  ปร. 5 ก                                                     สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

ท่ีต้ังโครงการ สายขางบานนายบุญสง นมโพธิ์ บานโสก ต.ทุงแก อ.เจริญศิลป จ.สกลฯ
แบบแปลน สวนโยธา  ตําบลทุงแก แบบเลขท่ี ท.01-1

 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงแก อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จํานวน 1 แผน

ปริมาณงาน
เฉลี่ยราคาประมาณ

270.00
552.22

รายการ

ประมาณราคา

109,756.57

ลําดับท่ี
คางานตนทุน

รวม

(บาท)
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