
ปร.4 

ราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการขุดลอกเช่ือมสระน า้หนองเดิ่นเกลอืบ้านเก่า หมู่ที ่4 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาอ าเภอสีดา  จังหวดันครราชสีมา 
........................................................................................... 

บญัชีแสดงรายการโครงการขดุลอกเช่ือมสระน ้าหนองเด่ินเกลือ บา้นเก่า หมู่ท่ี 4 
สถานท่ีด าเนินการสระน ้าหนองเด่ินเกลือขา้งวดับา้นเก่า  หมู่ท่ี 4 ต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จงัหวดันครราชสีมา  
ปริมาณงาน         - งานขดุดินขนาดกวา้ง 19 เมตร ยาว 50 เมตรลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีขดุลอกไม่นอ้ยกวา่   
                           950ตร.ม.หรือมีปริมาณดินขดุไม่นอ้ยกวา่1,425  ลบ.ม.พร้อมขนยา้ยดินทิ้งและเกล่ียแต่งดินทิ้ง 
                            ใหเ้รียบร้อยตามแบบ  อบต.สีดา ก าหนด 

                          - งานฝังท่อเช่ือมสระน ้า  ท่อ ค.ส.ล. ø0.40เมตรจ านวน 4 ท่อน พร้อมยาแนวใหเ้รียบร้อย 
                        - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ  อบต.สีดา  ก าหนด  
ระยะเวลา  60  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ            20  เมษายน  2564 
แบบเลขท่ี                       ขบ. 3/2564 

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

1. งานขดุดินดว้ยเคร่ืองจกัร 1,425 ลบ.ม. - - 17.61 25,094 25,094 ราคาค่าแรง 

2. งานขนยา้ยดินท้ิงพร้อมเกล่ียแต่ง 1,425 ลบ.ม. - - 18.95 27,003 27,003 เป็นราคาค่า 

3.. งานฝังท่อ ค.ส.ล. ø0.40เมตร 4 ท่อน 401.87 1,607 40 160 1,767 เคร่ืองจกัรกล 

         และค่าขนส่ง 

          

          

          

 รวมเป็นเงินค่าวสัดุและค่าแรง 53,864  
หมายเหตุ  - ราคาน ้ ามนัดีเซล บี 7 ณ ปัจจุบนัเฉล่ียลิตรละ 26.00-26.99 บาท/ลิตร 
                  - งานขนยา้ยดินท้ิง คิดค่าขนยา้ยใชร้ถ 6  ลอ้  ระยะทางขนยา้ย 1 กม. 

 

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

                                                                       (นายคมสนัต ์ จนัทะคาม)  

                                                                            ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง  

           (นายสืบสกลุ  แสงประพาฬ)                                                                     (นางประเทือง  เทพศรี)  

                 หวัหนา้ส านกัปลดั                                                                                  เจา้พนกังานธุรการ  

 

 

 

 

 

 



 

 

ปร.5 

สรุปราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการขุดลอกเช่ือมสระน า้หนองเดิ่นเกลอื  บ้านเก่า หมู่ที ่4 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาอ าเภอสีดา  จังหวดันครราชสีมา 

........................................................................................... 
บญัชีแสดงรายการโครงการขดุลอกเช่ือมสระน ้าหนองเด่ินเกลือ บา้นเก่า หมู่ท่ี 4 
สถานท่ีด าเนินการสระน ้าหนองเด่ินเกลือขา้งวดับา้นเก่า  หมู่ท่ี 4 ต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จงัหวดันครราชสีมา  
ปริมาณงาน                    - งานขดุดินขนาดกวา้ง 19  เมตร ยาว 50 เมตรลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีขดุลอก 

                                       ไม่นอ้ยกวา่ 950 ตร.ม.หรือมีปริมาณดินขดุไม่นอ้ยกวา่ 1,425  ลบ.ม.พร้อมขนยา้ยดินทิ้ง 
                                       และเกล่ียแต่งดินทิ้ง ใหเ้รียบร้อยตามแบบ  อบต.สีดา ก าหนด 

                                      - งานฝังท่อเช่ือมสระน ้า  ท่อ ค.ส.ล. ø0.40เมตรจ านวน 4 ท่อน พร้อมยาแนวใหเ้รียบร้อย 
                                      - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ  อบต.สีดา  ก าหนด  
ระยะเวลา 60  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ            20  เมษายน  2564 
แบบเลขท่ี                       ขบ. 3/2564 
ล าดบั รายการ ราคางานตน้ทุน 

(บาท) 
Factor F. รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. 
 

ประเภทงานชลประทาน 
 

53,864 
 

1.3357 
 

71,946 
 

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

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน     71,946 บาท ราคาป้ายโครงการรวมอยู่
ในค่า Factor F.แลว้ ขออนุมติัเบิกจ่ายงบประมาณเพียง      71,946บาท 

(เจด็หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยส่ีสิบหกบาทถว้น) 
หมายเหตุ - การถอดแบบประมาณการวสัดุ ค่าแรงคิดแบบงานชลประทานใช ้ Factor F.งานชลประทาน 1.3357 

 

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

                                                                       (นายคมสนัต ์ จนัทะคาม)  

                                                                            ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง  

           (นายสืบสกลุ  แสงประพาฬ)                                                                     (นางประเทือง  เทพศรี)  

                 หวัหนา้ส านกัปลดั                                                                                  เจา้พนกังานธุรการ  



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
๑. ช่ือโครงการ โครงการขดุลอกเช่ือมสระหนองเด่ินเกลือ  บา้นเก่า  หมู่ท่ี ๔  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จงัหวดันครราชสีมา  
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐  บาท(เจด็หม่ืนบาทถว้น)  
๓. ลกัษณะงาน (โดยสังเขป )งานขดุลอกขนาดกวา้ง ๑๙  เมตร  ยาว ๕๐ เมตร  ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร  
๔.ราคากลางค านวณณ วนัท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๗๑,๙๔๖  บาท 
(เจด็หม่ืนหน่ึงพนัเกา้ร้อยส่ีสิบหกบาทถว้น) 
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการขดุลอกเช่ือมสระหนองเด่ินเกลือ  บา้นเก่า  หมู่ท่ี ๔ 

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 
 

 

 


