
ปร.4 

ราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการขยายท่อเมนน า้ประปาหมู่บ้าน  บ้านดอนโก่ย หมู่ที ่10 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาอ าเภอสีดา  จังหวดันครราชสีมา 

........................................................................................... 
บญัชีแสดงรายการโครงการขยายท่อเมนน ้าประปาหมู่บา้น บา้นดอนโก่ย หมู่ท่ี 10 
สถานท่ีด าเนินการบริเวณสามแยกสหกรณ์ ด าเนินการไปทางวดับา้นดอนโก่ยและด าเนินการไปทางบา้นดอนดู่  
ปริมาณงาน- งานฝังท่อเมนประปา ท่อ พี ว ีซี ø 2 น้ิว ชั้น 8.5 ยาว 600 เมตรหรือฝังท่อพี ว ีซี ø 2 น้ิว ชั้น 8.5 
                      ไม่นอ้ยกวา่ 150 ท่อน ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
                   - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด  
ระยะเวลา 60  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ          20  เมษายน  2564 
แบบเลขท่ี      ขบ. 13/2564 

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ
หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน 

1. งานขดุดินและกลบคืน 36 ลบ.ม. - - 99 3,564 3,564 ราคาน ้ามนั 

3. งานฝังท่อพี ว ีซี ø 2 น้ิว ชั้น 8.5 150 ท่อน 184.75 27,712 5 750 28,462 ณปัจจุบนั 

 - อุปกรณ์ประสานท่อ ต่างๆ 1 หน่วย 4,000 4,000 - - 4,000 เฉล่ีย 26.50 

         บาท/ลิตร 

          

          

          

          

          

 รวมเป็นเงินค่าวสัดุและค่าแรง 36,026  
   หมายเหตุ  -การถอดแบบประมาณการคิดแบบงานอาคาร ใชF้actor F. งานอาคาร  
- ราคาน ้ ามนัดีเซล บี 7  ณ ปัจจุบนั เฉล่ีย 26.00-26.99 บาท/ลิตร 
 

                                                  (ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง  

                                                                       (นายคมสนัต ์ จนัทะคาม)  

                                                                            ผูอ้  านวยการกองช่าง  

 (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
           (นายสืบสกลุ  แสงประพาฬ)                                                                     (นางประเทือง  เทพศรี) 
                 หวัหนา้ส านกัปลดั                                                                                   เจา้พนกังานธุรการ  

 

 

 

 

 



 

ปร.5 

สรุปราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการขยายท่อเมนน า้ประปาหมู่บ้าน  บ้านดอนโก่ย หมู่ที ่10 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาอ าเภอสีดา  จังหวดันครราชสีมา 

........................................................................................... 
บญัชีแสดงรายการโครงการขยายท่อเมนน ้าประปาหมู่บา้น บา้นดอนโก่ย หมู่ท่ี 10 
สถานท่ีด าเนินการบริเวณสามแยกสหกรณ์ ด าเนินการไปทางวดับา้นดอนโก่ยและด าเนินการไปทางบา้นดอนดู่  
ปริมาณงาน- งานฝังท่อเมนประปา ท่อ พี ว ีซี ø 2 น้ิว ชั้น 8.5 ยาว 600 เมตรหรือฝังท่อพี ว ีซี ø 2 น้ิว  
                     ชั้น 8.5 ไม่นอ้ยกวา่ 150 ท่อน ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
                   - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด  
ระยะเวลา 60  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ          20  เมษายน  2564 
แบบเลขท่ี                       ขบ. 13/2564 
ล าดบั รายการ ราคางานตน้ทุน 

(บาท) 
Factor F. รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. 
2. 

ประเภทงานอาคาร 
ป้ายโครงการ 

36,026 
- 

1.3056 
- 
 

47,035 
- 

Factor F. 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ 0 % 
-  เงินประกนัผลงาน 0 % 
- ดอกเด้ียเงินกู ้5 % 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
Factor F. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
0433.2/ว 281 ลงวนัท่ี 19 
มิถุนายน  2563 

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน     47,035 บาท ราคาป้ายโครงการรวมอยู่
ในค่า Factor F.แลว้ ขออนุมติัเบิกจ่ายงบประมาณเพียง      47,035บาท 

(ส่ีหม่ืนเจด็พนัสามสิบหา้บาทถว้น) 
หมายเหตุ  - การถอดแบบประมาณการวสัดุ ค่าแรงคิดแบบงานอาคารใช ้ Factor F.งานอาคาร 1.3056 ราคาตน้ทุนไม่เกิน 500,000 บาท 
- ราคาน ้ ามนั ณ. ปัจจุบนัเฉล่ียลิตรละ 26.00-26.99 บาท/ลิตร 

 

                                                  (ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง  

                                                                       (นายคมสนัต ์ จนัทะคาม)  

                                                                            ผูอ้  านวยการกองช่าง  

 (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
           (นายสืบสกลุ  แสงประพาฬ)                                                                     (นางประเทือง  เทพศรี) 
                 หวัหนา้ส านกัปลดั                                                                                   เจา้พนกังานธุรการ  

 

 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
๑. ช่ือโครงการ โครงการขยายท่อเมนน ้าประปาหมู่บา้น บา้นดอนโก่ย หมู่ท่ี ๑๐ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จงัหวดันครราชสีมา  
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรเป็นเงิน ๔๕,๖๐๐  บาท(ส่ีหม่ืนหา้พนัหกร้อยบาทถว้น)  
๓. ลกัษณะงาน (โดยสังเขป ) 
- งานฝังท่อเมนประปา ท่อ พี ว ีซี ø ๒ น้ิว ชั้น ๘.๕ ยาว ๖๐๐ เมตรหรือฝังท่อพี ว ีซี ø ๒ น้ิว ชั้น ๘.๕ 
ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕๐ ท่อน ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
๔.ราคากลางค านวณณ วนัท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗,๐๓๕  บาท 
(ส่ีหม่ืนเจด็พนัสามสิบหา้บาทถว้น) 
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขยายท่อเมนน ้าประปาหมู่บา้น บา้นดอนโก่ย หมู่ท่ี ๑๐ 

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)  จ านวน ๑ แผน่ 
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ ปร. ๕)  จ านวน ๑ แผน่ 

๖. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
๖.๑ นายคมสันต ์ จนัทะคาม  ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
๖.๒ นายสืบสกุล  แสงประพาฬ  กรรมการก าหนดราคากลาง 

 ๖.๓ นางประ เทือง  เทพศรีกรรมการก าหนดราคากลาง 
 


