
รายการประมาณการ     โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร   5.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ    0.25 ม.ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร

แบบเลขที่  ตามแบบมาตรฐานงานทางส าหรับท้องถ่ินและแบบ อบต.ทุ่งแกก าหนด รายการเลขที่  1

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 แบบ  ปร.4

ราคาวัสดุ+แรงงาน
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน (บาท)

1 งานปรับแต่งพื้นที่ 250.00    ตร.ม. -                    3.00              750.00            750.00                  ราคากลางกระทรวงพานิชย์กรมการค้าภายใน

2 งานลูกรัง รองพื้นทาง ( หนา 0.15  เมตร ) 37.50     ลบ.ม. 33.94                  1,272.75             5.00              187.50            1,460.25               จังหวัดสกลนครสกลนคร

3 งานลูกรังไหล่ทาง 3.75       ลบ.ม. 33.94                  127.28               5.00              18.75             146.03                  เดือน ตุลาคม  2558

4 งานทรายรองพื้นพร้อมปรับระดับ 12.50     ลบ.ม. 395.00                4,937.50             65.00            812.50            5,750.00               และราคาตามราคาท้องถิ่น

5 งานผิวจราจรคอนกรีต 1 / 2 / 4   ( 240 KSC ) 37.50     ลบ.ม. 1,900.00              71,250.00           306.00          11,475.00        82,725.00              

6 งานเหล็กเสริม เหล็กตะแกรง WIRE MESH ศก. 4 มม. 250.00    ตร.ม. 25.00                  6,250.00             3.00              750.00            7,000.00               

7 งานเหล็กเสริม dia.15 mm. CONTRACTION JOINT (RB) 0.028     ตัน 18,430.00            512.35               -                512.35                  นน.เหล็กเส้น  ศก.15 มม. 1.390 kg./m

8 งานเหล็กเสริม dia.16 mm. LONGITUDINAL JOINT (DB) 0.079     ตัน 18,170.00            1,433.61             -                1,433.61               ศก.19 มม. 2.226 kg./m   ศก.16 มม.1.578kg/m 

9 งานเหล็กเสริม dia.19 mm. EXPANSION JOINT (RB) 0.022     ตัน 23,550.00            524.22               -                524.22                  ค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง

10 งานอุดรอย แอสพัลท์ร่องคอนกรีต 1.0150    ลิตร 15.00                  15.23                 5.00              5.08               20.30                   หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว144

11 งานโฟม 1" ขนาด  0.60  x  1.20 M. 1.47       ตร.ม. 50.00                  73.50                 -                73.50                   ลงวันที่ 22 เมษายน 2556

12 งานไม้แบบ 13.68     ลบ.ฟ. เหมา 1,106.03             10.00            136.80            1,242.83               คิดเพียง ( ค่าเช่า )

รวมรายการ  1 - 12 87,502.47           13,385.63        101,638.09            100,668.57                                       

รวมค่าแรง 13,385.63           131,291.95                                       

รวมวัสด+ุค่าแรง 101,638.09          135,839.31     

Factor F                                                     1.33650 -                    

ราคาค่าก่อสร้าง 135,839.31          117,500.00     

ป้ายโครงการ               จ านวน     1    ป้าย 2,500.00             

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 138,339.31        18,339.31      

คิดเป็น 138,300.00        

ตัวอักษร

ส่วนโยธาต าบลทุ่งแก  จ.สกลนคร

ผู้ประมาณการ…………………….……….…./……./…….

ผอ.กองช่าง…………………………..../……./…….

ปลัด อบต. ……………………………...../……./…….

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก

หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน

รายการ หน่วยจ านวน

อนุมัติ

ที่ตั้งโครงการสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง-บ้านหนองบัวแพ ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลฯ

กองช่าง อบต. ทุ่งแก

ล าดับที่

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก

ประมาณการโดย  กองช่าง

ราคาวัสดุส่ิงของ ค่าแรงงาน
หมายเหตุ



ราคากลางกระทรวงพานิชย์กรมการค้าภายใน

ศก.19 มม. 2.226 kg./m   ศก.16 มม.1.578kg/m 



แบบ  ปร. 6

ประเภทงาน  งานถนน
รายการประมาณการ     โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เจ้าของงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แก อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร
ทีต้ั่งโครงการสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองแสง-บ้านหนองบัวแพ ต.ทุง่แก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลฯ
ออกแบบ / ประมาณการ กองช่าง  อบต.ทุง่แก
ประมาณการตามแบบ  ปร.4  จ านวน  1  แผ่น
ล าดับที่ รวม

รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
(บาท)

1 ประเภทงานถนน Factor  F.
 - ก่อสร้างถนน คสล.

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทัง้ส้ิน 138,339.31     
คิดเป็นเงินประมาณ 138,300.00     

หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน

ประมาณการโดย………………………………………ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 

                     (นายชาญยุทธ  หนูแก้ว)       ...........................................................................

               (นายพนมไพร สีหานาจ)

ตรวจ / ทาน…………………………………………..ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง ต าแหน่ง  รองนายก ฯ

               (นางภคัษราภรณ์  สาขา)              ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

เหน็ชอบ………………………………………………ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.      ......................................................................

              (นางจินดาภรณ์  ลาลด)               (นางไพรวรรณ  ศิลารักษ์)

ต าแหน่ง  นักวชิาการเงินและบญัชี

เหน็ชอบ………………………………………………ต าแหน่ง ปลัด อบต.           กรรมการก าหนดราคากลาง

          (นางศนิตรา  สุขะปณุพนัธ์)

     ......................................................................

                      (นายชาญยุทธ  หนูแก้ว)

อนุมัติ………………………………………………ต าแหน่ง  นายก อบต. ต าแหน่ง  นายช่างโยธา

             (นายวจิารณ์  มุทาพร)           กรรมการก าหนดราคากลาง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

                                  สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แก  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร



ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งแก  

15-ธ.ค.-15

รวม

Factor F ค่าก่อสร้าง

(บาท)
1 ประเภทงานอาคาร

2 ประเภทงานถนน 1.33650 135,839.31         

3 ประเภทงานขุดลอก

4 ประเภทงานสะพานและทอ่เหล่ียม

เง่ือนไข แฟคเตอร์  เอฟ

เงินล่วงหน้า.............0...........%

เงินประกันผลงาน..............%

ดอกเบี้ยเงินกู.้..........7...........%

ภาษมีูลค่าเพิ่ม.........7..........%

สรุป รวมค่าก่อสร้างเปน็เงิน  พร้อมปา้ยโครงการ  1     ปา้ย 2,500.00  138,339.31          - ระยะเวลาก่อสร้าง  60 วนั

คิดเปน็เงินประมาณ 138,300.00         

ตัวอักษร หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพนัสามร้อยบาทถ้วน

ตร.ม.

บาท / ตร.ม.

ประมาณการโดย………………………………………ต าแหน่ง  นายช่างโยธา คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

                     (นายชาญยุทธ  หนูแก้ว)       ...........................................................................

                      (นางจินดาภรณ์  ลาลด)     (นายพนมไพร สีหานาจ)

ตรวจ / ทาน………………………………………….. ต าแหน่ง  รองนายก ฯ

             (นางภคัษราภรณ์  สาขา)              ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

เหน็ชอบ………………………………………………ต าแหน่ง  รองปลัด อบต.       ...........................................................................

              (นางจินดาภรณ์  ลาลด)                       (นางภคัษราภรณ์  สาขา)  (นางไพรวรรณ  ศิลารักษ์)

ต าแหน่ง  นักวชิาการเงินและบญัชี

เหน็ชอบ………………………………………………ต าแหน่ง  ปลัด อบต.                กรรมการก าหนดราคากลาง

         (นางศนิตรา  สุขะปณุพนัธ)์

      ...........................................................................

อนุมัติ………………………………………………ต าแหน่ง  นายก อบต.                       (นายชาญยุทธ  หนูแก้ว)

             (นายวจิารณ์  มุทาพร) ต าแหน่ง  นายช่างโยธา

               กรรมการก าหนดราคากลาง

ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง

แบบ  ปร. 5 ก                                                     สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง

ที่ตั้งโครงการสายเชื่อมระหว่างหมู่บา้น บา้นหนองแสง-บา้นหนองบวัแพ ต.ทุ่งแก อ.เจรญิศิลป ์จ.สกลฯ
แบบแปลน    ส่วนโยธา  ต าบลทุ่งแก แบบเลขที่  ท.01-1

 ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งแก อ าเภอเจรญิศิลป ์ จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ

ประมาณการตามแบบ ปร.4  จ านวน  1  แผ่น

ปริมาณงาน

เฉล่ียราคาประมาณ           

250.00                                 

553.20                                 

รายการ

ประมาณราคา 

101,638.09                           

ล าดับที่
ค่างานต้นทนุ

รวม

(บาท)



บา้นหนองบวัแพ  หมูท่ี่ ๕ ต าบลทุ่งแก  อ าเภอเจริญศิลป ์ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก
๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑๓๘,๓๐๐ บาท
๓.  ลักษณะงานโดยสังเขป เปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๔.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เปน็เงิน  ๑๓๘,๓๐๐ บาท
๕.  บญัชีประมาณราคากลาง
๕.๑  แบบ ปร.๖
๕.๒  แบบ ปร.๕ ก
๕.๓  แบบ ปร.๔
๖.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
๖.๑  นายพนมไพร  สีหานาจ ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก
๖.๒  นางไพวรรณ  ศิลารักษ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบญัชี
๖.๓  นายชาญยุทธ  หนูแกว้ ต าแหน่ง  นายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสร้าง
๑.  ชื่อโครงการ  กอ่สร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมูบ่า้น บา้นหนองแสง-


