
 
 
 
 

แแบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
           

1.  ชื่อโครงการ  โครงการวางท่อระบายน้ำ  คสล. บ้านเหมืองล่ี หมู่ที่ 7 
 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   1,517,000.-  บาท  
 

4. ลักษณะงานโดยสังเขป  โครงการวางทอ่ระบายน้ำ  คสล. บ้านเหมืองล่ี หมู่ที่ 7 
 

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   14  มกราคม   2563   เป็นเงิน  991,100.- บาท 
 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
  6.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 
  6.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (ปร.5) 
 

7. รายช่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ที่   
              10 / 2563  ลงวันที่   14  มกราคม  2563  ดังนี้   
                7.1  นายพีรพงษ์  ชาญพล         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง        ประธานกรรมการ 
                7.2  นายสมรรถชัยวฒัน์  วิลาบุตร    ตำแหน่ง ผ.อ กองการศึกษา                กรรมการ 
                7.3  นายเกยีรติรัตน์ จรยิะกุลญาณี  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน           กรรมการ 
                 
 
                                               
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปร. 5

ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น     กระทรวงมหาดไทย

438.00                           ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บา้นเหมืองลี่ หมู่ที่ 7 ตาํบลโคง้ยาง อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (จาก ม.6 ถึง คลองลาํเหมืองหวา้)

เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4   จาํนวน 2 แผน่

ประมาณราคา  เมื่อวนัที่         14                      มกราคม        2563                                                                                                               ระยะเวลาก่อสร้าง           80                              

ลาํดบัที่ รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง

1 ประเภทงานอาคาร 755,797.44                   1.3074 988,129.57                      Factor F

2 ป้ายโครงการ 3,000.00                       3,000.00                           - เงินล่วงหนา้จ่าย            0.00%

 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%

 - เงินประกนัผลงานหกั 0.00%

 - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 991,129.57                      

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 991,100.00                      

สรุป ขอตั้งเบิก 991,100.00                      

เฉลีย่ราคา เมตรละ 2,262.79                        บาท

ลงชื่อ......................................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ.................................................................กรรมการ

                    (นายพีรพงษ ์ ชาญพล)                (นายสมรรถชยัวฒัน ์วลิาบุตร)

ลงชื่อ.................................................................กรรมการ ลงชื่อ.................................................................อนุมตัิ

               (นายเกียรติรัตน ์   จริยะกลุญาณี)                     (นายณรงค ์เตี้ยงสูงเนิน)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน วางท่อระบายนํ้า คสล โดยวางท่อระบายนํ้า คสล. Ø 0.40 ม. จาํนวน 407 ท่อน และบ่อพกั คสล. ขนาดความกวา้ง 1 เมตร ยาว  1 เมตร ลึก 1 เมตร จาํนวน 31 บ่อพกั และตดั คสล. จาํนวน 438 ตรม. 

หมายเหตุ

เก้าแสนเก้าหมืน่หนึ่งพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน

คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง



รวมค่าวสัดุ

ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน(บาท) ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน(บาท) และแรงงาน

1 ท่อขนาด Ø 0.40 ม. 407.00        ท่อน 401.00         163,207.00       120.00         48,840.00         212,047.00        

2 งานขดุ - ถม ท่อระบายนํ้า 407.00        ลบ.ม. -                    99.00           40,293.00         40,293.00          

3 งานรื้อถนน คสล. 438.00        ตร.ม. -                    40.00           17,520.00         17,520.00          

4 คอนกรีตสาํเร็จรูป 66.00          ลบ.ม. 2,189.00 144,474.00       306.00         20,196.00         164,670.00        

5 ตะแกรงเหลก็ write mate 407.00        ตร.ม. 30.00 12,210.00         5.00             2,035.00           14,245.00          

6 เหลก็ขนาด Ø 9 มม. 1.24            ตนั 18,260.00 22,642.40         3,401.00      4,217.24           26,859.64          

7 เหลก็ L ขนาด 50 x 50 x 4 มม. 23.00          เสน้ 355.00 8,165.00           156.00         3,588.00           11,753.00          

8 ปูนซีเมนตป์อตร์แลนด์ 6.60            ตนั 2,238.00 14,770.80         -                    14,770.80          

9 หิน 3/4 นิ้ว 19.00          ลบ.ม. 600.00         11,400.00         -                    11,400.00          

10 ทรายหยาบ 15.00          ลบ.ม. 406.00         6,090.00           -                    6,090.00            

11 ค่าเช่าไมแ้บบ 112.00        ตร.ม. 80.00           8,960.00           -                    8,960.00            วสัดุคิด 50 %

12 ลวดผกูเหลก็ 19.00          กก. 47.00           893.00              -                    893.00               

13 เหลก็แบนขนาด 0.10 x 0.010 ม. 82.00          เสน้ 950.00         77,900.00         360.00         29,520.00         107,420.00        

14 เหลก็แบนขนาด 0.050 x 0.005 ม. 118.00        เสน้ 530.00         62,540.00         120.00         14,160.00         76,700.00          

15 ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต 19.00          ลบ.ม. -                    436.00         8,284.00           8,284.00            

                                                                                                                                 ลงชื่อ....................................................................ผูป้ระมาณการ

                                                                                                                                                        (นายเกียรติรัตน ์จริยะกลุญาณี)

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บา้นเหมืองลี่ หมู่ที่ 7 ตาํบลโคง้ยาง อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (จาก ม.6 ถึง คลองลาํเหมืองหวา้)

โดยวางท่อระบายนํ้า คสล. Ø 0.40 ม. จาํนวน 407 ท่อน และบ่อพกั คสล. ขนาดความกวา้ง 1 เมตร ยาว  1 เมตร ลึก 1 เมตร จาํนวน 31 บ่อพกั และตดั คสล. จาํนวน 438 ตรม.

 และป้ายโครงการจาํนวน 1 ป้าย

ประมาณการวนัที่   14    เดือน มกราคม      พ.ศ.  2563                                                                                                                                                            ระยะเวลา             80            วนั

ค่าแรงงานและค่าเครื่องจกัร
หมายเหตุลาํดบัที่ ลาํดบัที่ จาํนวน หน่วย

ค่าวสัดุ



รวมค่าวสัดุ

ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน(บาท) ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน(บาท) และแรงงาน

16 ปูนยาแนวท่อระบายนํ้า 51.00          ตร.ม. 48.00           2,448.00           35.00           1,785.00           4,233.00            

17 ค่าแรงไมแ้บบ 223.00        ตร.ม. -                    133.00         29,659.00         29,659.00          

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 755,797.44        

                                                                                                                                 ลงชื่อ....................................................................ผูป้ระมาณการ

                                                                                                                                                        (นายเกียรติรัตน ์จริยะกลุญาณี)

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บา้นเหมืองลี่ หมู่ที่ 7 ตาํบลโคง้ยาง อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (จาก ม.6 ถึง คลองลาํเหมืองหวา้)

โดยวางท่อระบายนํ้า คสล. Ø 0.40 ม. จาํนวน 407 ท่อน และบ่อพกั คสล. ขนาดความกวา้ง 1 เมตร ยาว  1 เมตร ลึก 1 เมตร จาํนวน 31 บ่อพกั และตดั คสล. จาํนวน 438 ตรม.

 และป้ายโครงการจาํนวน 1 ป้าย

ประมาณการวนัที่   14    เดือน มกราคม      พ.ศ.  2563                                                                                                                                                            ระยะเวลา             80            วนั

ลาํดบัที่ ลาํดบัที่ จาํนวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเครื่องจกัร

หมายเหตุ


