
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

1. ช่ือโครงการ ประกวดจาง งานขุดลอกสระเก็บน้ํา บานโนนกระหาด  หมู 11  ตําบลนางรํา อําเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0558 แบบเลขท่ี 14858 น.ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Bidding : e-Bidding ) /หนวยงานเจาของโครงการ สถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมา สํานักงาน

พัฒนาท่ีดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,704,000 บาท  (สองลานเจ็ดแสนสี่พันบาทถวน)  

3. ลักษณะงาน  

โดยสังเขป  งานขุดลอกสระเก็บน้ํา บานโนนกระหาด  หมู 11  ตําบลนางรํา อําเภอประทาย จังหวัด

นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0558 แบบเลขท่ี 14858 น. 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 16  ตุลาคม  2560 เปนเงิน  2,684,000บาท  (สองลานหกแสนแปดหม่ืนสี่พัน

บาทถวน)  

5.บัญชีประมาณการราคากลาง           

5.1 แบบฟอรมการประมาณราคางานกอสราง สรุปผลการประมาณราคากอสราง  

5.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง          

6.1  นายสุวัฒน  ธาตุทะนะ         ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินนครราชสีมา ประธานกรรมการ  

6.2  นางสาวอุดมลักษณ  อินทรกําแหง     วิศวกรโยธาชํานาญการ   กรรมการ  

6.3  นายสถาพร  แทนนาค         นายชางโยธาชํานาญงาน   กรรมการ  

6.4  นางสาวขวัญจิตร  กะหมัง               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน        กรรมการและเลขานุการ 

 



ส่วนราชการ              กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานที� 2 สํานักวิศวกรรมเพื�อการพัฒนาที�ดิน

                     กรมพัฒนาที�ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการอนุรักษ์ดินและนํ�า ขุดลอกสระเก็บนํ�า

สถานที�ก่อสร้าง  บ้านโนนกระหาด  หมู่ที� 11     ตําบลนางรํา

              อําเภอประทาย                         จังหวัดนครราชสีมา

พิกัดของหัวงาน     48P     UTM    0242907   E      1715299    N    ระวาง 5539 IV

เจ้าของงาน    กรมพัฒนาที�ดิน      ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบเลขที�           14858         น.       รหัสโครงการ   นม. 0558      จํานวน    9        แผ่น

ประมาณราคา            เมื�อวันที�       16        เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.   2560

1 งานชลประทาน 1,524,516.20 1.3375 2,039,040.42         Factor  F

2 งานสะพานและท่อเหลี�ยม 504,931.95 1.2782 645,404.02             - เงินล่วงหน้าจ่าย............................%

3 งานอาคาร  - ดอกเบี�ยเงินกู้ ................6.............%

 - เงินประกันผลงานหัก....................%

2,684,444.43         

สรุป 2,684,000.00         

ตัวอักษร (สองล้านหกแสนแปดหมื�นสี�พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ผู้ประมาณราคา ............................................................

เห็นชอบ ......................................................................

                          (นายชาติชาย   ประสาระวัน)

                 (ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที�ดินเขต  3)

แบบฟอร์มการประมาณราคางานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ผลประโยชน์ที�ได้รับ/เพื�อการเกษตร      419        ไร่

ราคานํ�ามันดีเซล  26.00-26.99   บาท/ลิตร

ลําดับที� รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor  F รวมค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

 (ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที�ดินนครราชสีมา)

2. ......................................................................

(นางสาวอุดมลักษณ์  อินทรกําแหง)

รวมเป็นค่าก่อสร้าง

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

1. ......................................................................

    (นายสุวัฒน์  ธาตุทะนะ)  (นายเอกชัย กลิ�นบุบผา) 

4. ......................................................................

(นางสาวขวัญจิตร  กะหมัง)

(เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน)

(นายช่างโยธาชํานาญงาน)

(วิศวกรโยธาชํานาญการ)

3. ......................................................................

(นายสถาพร  แท่นนาค)



ช่อง  1 ช่อง  2 ช่อง  3 ช่อง  4 ช่อง  5 ช่อง  6 ช่อง  7

บาท/หน่วย ราคารวมทังสิน  (บาท)

1. งานชลประทาน

1.1 งานขุดดินด้วยเครื�องจักร(ไม่รวมค่าขนส่ง) 2,085.00      ลบ.ม. 17.61                  36,716.85 1.3375 23.55 49,108.79

1.2 งานขุดดินด้วยเครื�องจักร 50,560.00    ลบ.ม. 27.60 1,395,329.60 1.3375 36.91 1,866,253.34

1.3 ดินถมบดอัดแน่นที�ได้จากขุดดิน 2,085.00      ลบ.ม. 44.35 92,469.75 1.3375 59.32 123,678.29

1,524,516.20 1.3375 2,039,040.42

2. งานสะพานและท่อเหลี�ยม

2.1 งานป้ายโครงการ 1.00             แห่ง 14,502.32 14,502.32 1.2782 18,536.87 18,536.87

2.2 อาคารท่อทางนํ�าเข้า -  ออก 5.00             แห่ง 98,085.92 490,429.62 1.2782 125,373.43 626,867.14

504,931.95 1.2782 645,404.02

2,029,448.15 2,684,444.43

สองล้านหกแสนแปดหมื�นสี�พันบาทถ้วน 2,684,000.00

 ……………………………………………… หัวหน้าสาย

                  ( นายสถาพร  แท่นนาค ) 

ราคากลาง

สํานักวิศวกรรมเพื�อการพัฒนาที�ดิน   กรมพัฒนาที�ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานขุดลอกสระ   งานพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการอนุรักษ์ดินและนํ�า   บ้านโนนกระหาด   หมู่ที� 11   ตําบลนางรํา   อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา   แบบเลขที�     14858    น.   รหัสโครงการ      นม. 0558

ช่อง  8

ราคาเสนอรวมเฉลี�ย
ลําดับที� รายการ ค่า K  สูตรที� ราคา/หน่วยปริมาณ หน่วย

ผู้ประมาณราคา ………………………………  

  (นายเอกชัย กลิ�นบุบผา) 

ราคารวม ค่า Factor F

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

รวมค่างานชลประทาน

รวมค่างานสะพานและท่อเหลียม

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั�งสิ�น
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