
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  ขนขยะริมทางสาย 410 บ้าน กม.32  หมู่ที่  2 จ านวน  1,500  ลบ.ม.    
และปรับพื้นหมู่ที่ 1 จ านวน 800  ตร.ม.  เพื่อรองรับขยะ     
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง    

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  250,000         บาท 
3. ลักษณะงาน 
4. โดยสังเขป  ขนขยะริมทางสาย 410 บ้าน  กม.32  หมู่ที่  2 จ านวน  1,500  ลบ.ม.    

และปรับพื้นหมู่ที่ 1 จ านวน 800  ตร.ม.  เพื่อรองรับขยะ       
5. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่ 1  สิงหาคม  2556   เป็นเงิน  250,000        บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง        

5.1   แบบ  ปร.4 และแบบ ปร.5       
5.2            
5.3           

 5.4           
      6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

6.1    นายสุนทร  จารุธนกุล        
6.2    นางสาวนูรีซัน   อาลีมามะ        
6.3    นางสาวมารีแย   บาเน็ง        

        
    



แบบ ปร.5 

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 

 
ประเภทงาน/โครงการ ขนขยะริมทางสาย 410 บ้าน กม.32  หมู่ที่  2 จ านวน  1,500  ลบ.ม. และปรับพ้ืนหมู่ที่ 1  
                               จ านวน 800  ตร.ม.  เพ่ือรองรับขยะ 
เจ้าของ      องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 
สถานที่ก่อสร้าง    หมู่ที่  1,2  ต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4 จ านวน 1  แผ่น 
ประมาณราคา  เมื่อวันที่   1    เดือน    สิงหาคม   พ.ศ.  2556 
 

 

ล าดับที่ 
 

รายการ 
รวมราคา
ต้นทุน 

 

Factor F 
 

รวมค่างานอสร้าง 
 

 

หมายเหตุ 

 ประเภทงานก่อสร้าง 176,592 1.3784 243,414.41 Factor F 

1. งานทาง    เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0% 

 งานเบ็ดเตล็ด    เงินประกันผลงาน 0.0% 

2. เงินเพิ่มพิเศษ  5  %  0.05 12,170.72 ดอกเบี้ยเงินกู้      7.0% 

     ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7  % 

     พื้นที่  ฝนตกชุก 1.5 % 

      

สรุป 
รวมเป็นค่าก่อสร้าง 
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 

255,585.13  
250,000.00 

(ตัวอักษร)  (เงินสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
  
 
  ประมาณการโดย       
           (นายมูฮ ามัดกันดา  หะยีมามุ) 
      นายช่างโยธา 
 
 
  ตรวจ        
               (นายสุนทร   จารุธนกุล) 
               รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน 
                หัวหน้าส่วนโยธา 
 
 
  เห็นชอบ        
               (นายแวมะยูโซะ   ตุสาตู) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง 



แบบ ป.4 แผ่นที่......... 
รายการประมาณการ   โครงการขนขยะริมทางสาย 410 บ้าน กม.32  หมู่ที่  2 จ านวน  1,500  ลบ.ม.และปรับพ้ืนหมู่ที่ 1 จ านวน 800  ตร.ม.  เพ่ือรองรับขยะ  
สถานที่ก่อสร้าง   หมู่ที่ 1,2 ต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา                       
ประมาณการ       เมื่อวันที่  1  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2556    

 
 
 ผู้ประมาณการ            ผู้ตรวจ     
                                  (นายมูฮ ามัดกันดา  หะยีมามุ)         (นายสุนทร   จารุธนกุล) 
              นายช่างโยธา               รอง  ปลัด อบต. 
                   รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนโยธา 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรง 

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน(บาท) ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน(บาท) 
1. งานขนขยะ 1,500 ลบ.ม. - - 100.00 150,000.00 150,000.00  
2. งานดินถมลูกรัง 80 ลบ.ม. - - 175.00 14,000.00 14,000.00  
3. งานปรับพื้นที่ 800 ตร.ม. - - 5.74 4,592.00 4,592.00  
4. งานดินขุด 200 ลบ.ม. - - 40.00 8,000.00 8,000.00  

          
          
          
          
 รวมเงิน       176,592.00  
 ค่า Factor F: 1.3784       243,414.41  
 เงินเพ่ิมตามมติ ครม. 5%       12,170.72  
 รวมค่าก่อสร้าง       255,585.13  
 คิดเป็นวงเงินงบประมาณ       250,000.00  
             รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  (เงินสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)   



 
    


