
 

        

       การเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

  ๑. ชื่อโครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านแพทย์  ยอง  พวงกระโทก บ้านบุ  หมู่ที่  ๑๐ 

            /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  เป็นเงิน  ๑๓๐,๐๐๐.- บาท   (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

๓. ลักษณะงาน  

โดยสังเขป  ประกอบด้วย  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านแพทย์  ยอง  พวงกระโทก  บ้านบุ  หมู่ที่  
๑๐  ขนาดความกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๒  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  และมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๒๖๐ ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลาก าหนด) 

๔.ราคากลางค านวณ    ณ  วันท่ี  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้ 

     ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)    จ านวน  ๑ แผ่น  

        ๕.๒ แบบรายการประมาณราคา (ปร.๔)   จ านวน  ๑ แผ่น  

๖. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

     ๖.๑  นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานกรรมการ         

     ๖.๒  นางวรรณี  กิติพงษ์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด     กรรมการ  

     ๖.๓  นายณฐพงศ์  บุญเหมือนเงิน ต าแหน่ง นายช่างโยธา      กรรมการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

              ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลพลบัพลา  

              เร่ือง  ประกาศราคากลางโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนา้บ้านแพทย์ยอง พวงกระโทก บ้านบุ หมูท่ี่ ๑๐ 

            อ าเภอโชคชยั  จงัหวัดนครราชสมีา 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  ได้ด าเนินการก าหนดราคากลางสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าบ้านแพทย์  ยอง  พวงกระโทก  บ้านบุ  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  รายละเอียดโครงการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าบ้านแพทย์  ยอง  พวงกระโทก 
บ้านบุ  หมู่ที่ ๑๐  เพื่อให้เป็นไปตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ปปช.)  ตามมาตรา  ๑๐๓/๗  
วรรค  ๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับท่ี  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยมีผลบังคับ  ตั้งแต่วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  จึงขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหน้าบ้านแพทย์ ยอง  พวงกระโทก  บ้านบุ  หมู่ที่  ๑๐   รายละเอียดโครงการ   ขนาดความกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๕๒  
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  และมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๒๖๐  ตารางเมตร  จ านวนเงิน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  (-หนึ่งแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน-)  ตามที่คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  (ตามเอกสารที่แนบท้าย) 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                                                      (ลงชื่อ) 
(นายสมบูรณ์   แขดอน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

                  

  การประมาณราคากลาง                    

  ส่วนราชการ        กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา       

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. สายหน้าบ้านแพทย์ ยอง  พวงกระโทก บ้านบุ หมู่10     

ลักษณะ/ขนาด     ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตร.ม. 

สถานที่ก่อสร้าง     บ้านบ ุ ต.พลับพลา  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา         
แบบ      มาตราฐานงานทาง       แบบเลขที ่ 46/2558       

ฝ่ายประมาณราคา    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   ประมาณการเมื่อวันที่      13 สิงหาคม 2558   

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม หมาย

เหต ุราคา/หน่วยละ จ านวนเงิน 
ราคา/หน่วย

ละ 
จ านวนเงิน 

ค่าวัสด+ุ
ค่าแรงงาน 

1 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 KSC.) ทรง ลบ.ม. 39.00 ลบ.ม. 1,845.80 71,986.20 306.00 11,934.00 83,920.20   

2 ทรายหยาบรองพื้น 13.00 ลบ.ม. 406.54 5,285.02 90.00 1,170.00 6,455.02   

3 เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป 260.00 ตร.ม. 35.00 9,100.00 5.00 1,300.00 10,400.00   

4 เหล็ก RB 15 0.1200 ตัน 17,158.88 2,059.07 34.00 4.08 2,063.15   

5 เหล็ก DB 16 0.1400 ตัน 16,916.55 2,368.32 34.00 4.76 2,373.08   

6 ค่าไม้แบบ 8.55 ลบ.ฟ. 369.16 3,156.32 - - 3,156.32   

7 ค่าแรงท าแบบ 15.60 ตร.ม. - - 133.00 2,074.80 2,074.80   

8 แผ่นโฟม 0.5" 3.00 แผ่น 25.00 75.00 - - 75.00   

9 ค่าหยดยางรอยต่อคอนกรีต 260.00 ตร.ม. 14.00 3,640.00 - - 3,640.00   

10 ตะปู 3" 15.00 กก. 56.07 841.05 - - 841.05   

11 ค่าปรับเกรดพื้นทางเดิม 260.00 ตร.ม. - - 1.25 325.00 325.00   

           รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน 
      

115,323.61 บาท 

      

  
 
     

 
  

  
  

  
 

        ลงช่ือ................................................ผู้ประมาณการ 

  
 
...............................................................ผู้ตรวจสอบ     

 
  

 (นายณฐพงศ์  บุญเหมือนเงิน) 
นายช่างโยธา  5 

 
เ   

..........             (นายนัฐวุฒิ  อุดรรัตน์)           
 

    

            ผู้อ านวยการกองช่าง               
 

 
..................................…………….………… ผู้เห็นชอบ               ...............……........…....…...…… อนุมัต ิ

       (นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์)                    (นายสมบูรณ์ แขดอน)   
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

          ikkk 

 

ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดนครราชสีมา  เดือนมิถุนายน  2558 



 
  
 

 
              

    
       การประมาณราคากลาง        
       สว่นราชการ 
  

     กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

    

      

ประเภท    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านแพทย ์ยอง พวงกระโทก บ้านบ ุ หมู่ที่ 10       

เจ้าของโครงการ    องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
        

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านบุ  ต.พลับพลา  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา         
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ       กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา     
แบบเลขที ่ 46/2559      ฝ่ายประมาณราคา   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4          จ านวน      1      แผ่น    ระยะทาง  52.00  เมตร  

ประมาณราคาเมื่อวันที่          13   สิงหาคม  2558   
 

        

ล าดับที ่ รายการ 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

FACTOR  F 
ค่าก่อสร้างทั้งหมด   หมาย

เหตุ จ านวนเงิน  (บาท) รวมเป็นเงิน  (บาท) 

1 ประเภทงานอาคาร             115,323.61  1.2726 146,760.83   

2 ประเภทงานทาง         

3 ประเภทงานชลประทาน         

4 ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม         

5 ประเภทงานอ่ืนๆ          
  

  

  เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม              7  %         

  เงินประกันผลงานหัก          0  %             

  ดอกเบี้ยเงินกู ้                  6  %             

  ดอกเบี้ยเงินฝาก                   %             

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิน้       146,760.83   

  คิดเป็นเงินประมาณ       130,000.00   

  (ตัวอักษร) หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) 

   พื้นที่โครงการ                 260.00   ตร.ม. 
 

      

   เฉลี่ยราคาประมาณ          500.00  ตร.ม.       

  

  

                                                                                               (ลงช่ือ) ...........................................ผู้ประมาณการ 
                                                                                                        นายณฐพงศ์   บุญเหมอืนเงิน 

 ………………………………………..…………………..ผู้ตรวจสอบ 
       (นายนัฐวุฒิ  อุดรรัตน์) 
        ผู้อ านวยการกองช่าง   

  …………………………………….………….ผู้เห็นชอบ                         .................................................................................................อนุมัติ 
    (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ์)                        

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   
 (นายสมบูรณ์  แขดอน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
  

                                                                                             ราคาวัสดกุ่อสรา้งของจังหวัดนครราชสมีา  เดอืนมถุินายน  2558  
  



 


