
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง 

 
 1. ซื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลบือมัง 
อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 225,900.-บาท (เงินสองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 3. ลักษณะงาน  
          โดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก้าหนด)  
 4. ราคากลางค านวณ ณ  วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.๒๕59 เป็นเงิน  216,400.-บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
      5.1 แบบ ปร.4 
      5.2 แบบ ปร.5 
 6. รายซ่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
  ๑. นายนิรัตน์  ปลดทุกข์  ต้าแหน่ง.ปลัด อบต.                        ประธานกรรมการ  
  ๒ . นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์ ต้าแหน่ง.ผู้อ้านวยการกองคลัง          กรรมการ  
  ๓ . นายมัสกี   ยูโซะ  ต้าแหน่ง.ผู้อ้านวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง  กรรมการ  
                ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนผูอ้้านวยการกองชา่งอบต.บือมัง  
 
 
 
 
 



ปร.4

ประมาณราคาก่อสรา้ง คูระบายน้้า คสล.กวา้ง 0.40 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
สถานทีก่่อสรา้ง  ณ.สายภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 3  ต้าบลบอืมัง  อา้เภอรามัน จังหวดัยะลา แบบเลขท่ี         47 /2559 จ้านวน 3 แผ่น รายการท่ี
ฝ่ายประมาณการ  กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลบอืมัง ประมาณวนัท่ี 22 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559
ประมาณการโดย  นายมัสก ี ยูโซะ ต้าแหน่ง  ผู้อา้นวยการกองชา่ง 

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน ราคาหน่วนละ จ้านวนเงิน
1 งานดินขดุ 25.20           ลบ.ม -            -              125.00       3,150.00      
2 งานทรายรองพืน้ 1.75             ลบ.ม 374.02       654.54         99.00 173.25        
3 งานคอนกรีตหยาบ  1:3:5 1.75 ลบ.ม 1,644.55    2,877.96       398.00 696.50        

4 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 15.40           ลบ.ม 1,906.85    29,365.49     436.00       6,714.40      
5 งานเหล็กเสริม 0.52             ตัน -            -              4,100.00     2,132.00      

5.1 เหล็กกลม RBØ 6 มม. 0.14             ตัน 21,507.08   3,010.99       -            -             

5.2 เหล็กกลม RBØ 9 มม. 0.38             ตัน 20,078.57   7,629.86       -            -             

5.3ลวดผูกเหล็ก NO 18 13.00           กก. 37.38         485.94         -            -             
6 งานไม้แบบ

6.1 ไม้แบบ 55.00 ตร.ม 86.43         4,753.65       -            -             
6.2 ไม้เคร่า 28.00 ตร.ม 43.20         1,209.60       -            -             
6.3ตะปขูนาดต่างฯ 27.00 กก. 36.45         984.15         -            -             
6.4ค่าแรงประกอบไม้แบบ 121.50 ตร.ม -            -              133.00       16,159.50    

7 เหล็กฉาบขนาด 50x50 มม.หนา 4 มม. 140.00 แผ่น 560.75       78,505.00     -            -             

รวมเงินค่าวสัดุและค่าแรงงานทัง้หมด

485.94                          

4,753.65                        
1,209.60                        

984.15                          
16,159.50                      
78,505.00                      

36,079.89                      
2,132.00                        

158,502.83

3,010.99                        

จ้านวน ค่าวสัดุและแรงงาน
3,150.00                        

827.79                          
3,574.46                        

7,629.86                        

หมายเหตุ

บญัชีปรมิาณงานค่าวสัดุ และค่าแรงงาน  
แบบ ปร.4   แผ่นท่ี 1/1

รายการท่ี
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน รวม

หน่วย

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปร.5

ประเภทงาน สะพานและท่อเหลียม คสล .

เจ้าของ
สถานท่ีกอ่สร้าง ณ.สายภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 3  ต้าบลบอืมัง  อา้เภอรามัน  จังหวดัยะลา
แบบเลขท่ี
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         
ประมาณราคาเมื่อวนัท่ี   22 พ.ศ.  2559

ล้าดับ ค่าวสัดุและค่าแรงงาน ค่ากอ่สร้างทั้งหมด            หมายเหตุ
ท่ี รวมเปน็เงิน (บาท) รวมเปน็เงิน (บาท)
1 ราคาน้้ามนัดีเซล

158,502.83 1.2782      202,598.32 อ.เมอืง 26.00-26.99

1.2 ปา้ยโครงการจ้านวน 1 ปา้ย 3,000.00 -           3,000.00 บาท/ลิตร

500.00 -           500.00 ระยะขนส่งวสัดุเฉล่ีย

ประมาณ18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวดัยะลา

ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2559

สรปุ 206,098.32          
10,304.91           

รวมเงินค่าค่ากอ่สร้างท้ังส้ิน 216,403.23           

คิดเปน็เงินประมาณการ 216,400.00          
ตัวอกัษร (เงินหนึ่งแสนแปดหมื่นเกา้พนัหนึ่งร้อยบาทถว้น)
ขนาดหรือเนื้อท่ียาว 70.00        เมตร
เฉล่ียราคาประมาณ 3,091.42 บาท/เมตร
ระยะเวลากอ่สร้าง    60วนั/จ้านวน  1  งวด ตามค้าส่ังองค์การบริหารส่วนต้าบลบือมงัที่ 350/2559  ลว.19.ธ.ค.2559

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เปน็ 90 วนั

ลงชื่อ ตรวจ (ลงชื่อ)                 นิรัตน์ ปลดทุกข ์           ประธานกรรมการ
                     (นายนิรัตน์    ปลดทุกข)์
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบอืมัง

(ลงชื่อ)               จรวยพร เจือจันทร์            กรรมการ
ลงชื่อ เหน็ชอบ                   (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

(ลงชื่อ)                     มัสก ี ยูโซะ              กรรมการ
                         (นายมัสก ี ยูโซะ)
        ผู้อา้นวยการกองชา่ง ระดับต้น ปฎบิติัหน้าท่ีแทน
             ผู้อา้นวยการกองชา่ง  อบต.บอืมัง

                      (นายนิรัตน์  ปลดทุกข)์

อาหะมะ ลามอสีเตาะ
(นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

1.1  คูระบายน้้า คสล.

สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง
องค์การบรหิารส่วนต าบลบอืมัง

กอ่สร้างคูระบายน้้า คสล.กวา้ง 0.40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลบอืมัง

            047 / 2559  จ้านวน     3   แผ่น
จ้านวน     1   แผ่น

ธนัวาคม

รายการ FACTOR F

ประเภทงานสะพานและท่อเหล่ียม คสล.

                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลบอืมัง

                       ผู้อา้นวยการกองคลัง

 เปน็ราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชอืเปน็หลักฐาน

รวมค่ากอ่สร้างเปน็เงินท้ังส้ิน
(มติครม.เมือ่วนัที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูใจในการปฏิบัติงาน)

1.3 ปา้ยประกาศโครงการ จ้านวน 1 ปา้ย

เงือนไข
เงินประกนัผลงานหกั   0   %
ดอกเบี้ยดเงินกู ้             6  %
ภาษมีูลค่าเพิม่               7  %

  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบอืมัง

นิรัตน์    ปลดทุกข์

 


