
 
รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

โครงการ : ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่                                                                           แบบ ปร .4 
ปริมาณงาน: รั้วคอนกรีตสูง 1.70 ม. ยาว  68 ม. เสารั้วคอนกรีต ทุกระยะ 2.00 ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด 
สถานที่ก่อสร้าง: บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน 

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานที่ 1 รั้วคอนกรีตด้านข้าง         
1.1 งานดินขุดและกลบคืน 11 ลบ.ม. 60 660 81 891 1,551  
1.2 ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 ม. 1.12 ลบ.ม. 250 280 - - 280  
1.3 คอนกรีตหยาบ 0.61 ลบ.ม. 2,242.99 1,368.22 306 186.66 1,554.88  
1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 9 ลบ.ม. 2,489.72 22,407.48 306 2,754 25,161.48  
1.5 เหล็ก SR 24 Diaø 6 มม. 0.148 ตัน 23,928.66 3,541.44 2,801 414.54 3,955.98  
1.6 เหล็ก SR 24 Diaø 12 มม. 0.68 ตัน 23,488.16 15,971.94 2,801 1,904.68 17,876.62  
1.7 ลวดผูกเหล็ก 25 กก. 72.90 1,822.50 - - 1,822.50  
1.8 ไม้แบบ 27 ตร.ม. 400 10,800 - - 10,800  

 - ค่าแรงไม้แบบ (100 %) 54 ตร.ม. - - 99 5,346 5,346  
 - เสาค้ ายัน (30 % ของจ านวนทั้งหมด) 18 ต้น 55 990 - - 990  
 - ตะปู 42 กก. 50.94 2,139.48 - - 2,139.48  

1.9 งานผนังคอนกรีตบล็อก 104 ตร.ม. 108 11,232 60 6,240 17,472  
 - เสาเอ็นทับหลัง คสล.ขนาด 0.10x.15 ซม. 60 เมตร 160 9,600 - - 9,600  
 - ผนังฉาบปูนเรียบ 208 ตร.ม. 52 10,816 - - 10,816  

1.10 งานทาสี         
 - ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก 208 ตร.ม. 35 7,280 35 7,280 14,560  
 รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานที่ 1       123,925.94  

 



แบบ ปร.5 
สรุปผลการประมาณราคา 

ส่วนราชการ  : องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
โครงการ ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่                                                                                               
ประเภทงาน  : งานอาคาร 
ปริมาณงาน  : รั้วคอนกรีตสูง  1.70 ม. ยาว  68 ม. เสารั้วคอนกรีต ทุกระยะ 2.00 ม.ตามแบบ อบต.ก าหนด 
สถานที่ก่อสร้าง: บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับที่ รายการ 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

รวมเป็นเงิน (บาท) 
FACTOR F 

ค่าก่อสร้างทั้งหมด 
รวมเป็นเงิน (บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 ประเภทงานอาคาร 123,925.94 1.2708 154,485.08  
2 ประเภทงานถนน     
3 ประเภทงานชลประทาน     
4 ประเภทงานถนนและท่อเหลี่ยม     
      
 เงื่อนไข     
 - เงินจ่ายล่วงหน้า   0  %     
 - ดอกเบี้ยเงินกู้      7  %     
 - หักเงินประกันผลงาน 0  %     
 - ภาษีมูลค่าเพ่ิม     7  %     

สรุป 
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 
คิดเป็นเงินประมาณเพียง 

157,485.08  
157,000.00  

            ตวัอักษร  (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 
            ขนาดเนื้อที ่  - ตร.ม. 
            เฉลีย่ราคาประมาณ   - บาท/ตร.ม. 
 
 
 
 
 ประมาณการ.......................................     เห็นชอบ........................................    อนุมัต.ิ.............................................. 
                  (นายสวัสดิ์  จุลนันท์)                (นายณรงค์วิทย์  ย่อมสูงเนิน)                 (นายโกสิต  บุญเสนา) 
                   ผูอ้ านวยการกองชา่ง          ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลท่าใหญ ่  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลท่าใหญ่ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

        ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง  

ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

          ชื่อ  ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

                ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบวัแดง  จังหวัดหวัดชัยภูมิ    

          หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

          วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร157,000.-บาท  (-หนึ่งแสนหา้หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) 

          ลักษณะงานโดยสังเขป  

          โดยก่อสร้างรัว้คอนกรีตข้างสูง  1.70  เมตร  ยาว  68  เมตร  เสารัว้คอนกรีต  ทุกระยะ  2.00  ม.  

          ตามแบบอบต.ก าหนด   

เพื่อ  ล้อมรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม ่ ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กและ

ผูม้าใช้ 

บริการ  เนื่องจากอาคารก่อสร้างใหมไ่ม่มรีั้วลอ้มรอบ 

ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   13มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

          บญัชีประมาณการราคากลาง  

 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบปร. 4)  

 แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบปร.5 ก)  

          รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

 นายสวัสดิ์  จุลนันท์   ต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่ง  ประธานกรรมการ  

 นา ยณรงค์วิทย์  ย่อมสูงเนิน ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ  

 นา ยนพดล  พลธรรม  ต าแหน่งนักวิเคราะหฯ์   กรรมการ  

 

 


