
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

1. ช่ือโครงการ ประกวดจาง งานฝายน้ําลน  ท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาโคนม  หมู 11 ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0460  แบบเลขท่ี 13860 น.ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

พัฒนาท่ีดินเขต 3 กรมพัฒนาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 2,171,000 บาท  (สองลานหนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)  

3. ลักษณะงาน  

โดยสังเขป  งานฝายน้ําลน ท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาโคนม  หมู 11 ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา รหัสโครงการ นม.0460  แบบเลขท่ี 13860 น. 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 27  กุมภาพันธ 2561  เปนเงิน  2,158,000บาท  (สองลานหนึ่งแสนหาหม่ืน

แปดพันบาทถวน) 

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 ฝายนํ�าล้น     สูง     1.50           เมตร

สถานที� ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม   หมู่ที� 11   ตําบล  ปากช่อง

ก่อสร้าง อําเภอ  ปากช่อง  จังหวัด  นครราชสีมา

พิกัดของหัวงาน     47 P     UTM   E = 0762491      N = 1624986    ระวาง  5238-II

เจ้าของงาน    กรมพัฒนาที�ดิน      ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบเลขที�       13860 จํานวน    10       แผ่น

ประมาณราคา                  เมื�อวันที�    27 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 ราคาที�ใช้ประมาณ เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2560

1 งานชลประทาน 1,281,088.18 1.3375 1,713,455.44       Factor  F

2 งานสะพานและท่อเหลี�ยม 348,149.88 1.2782 445,005.18           - เงินล่วงหน้าจ่าย.........................%

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

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

2,158,460.62       

สรุป 2,158,000.00       

ตัวอักษร 

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

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

( นางสาวอุดมลักษณ์  อินทรกําแหง)

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

                                   (นายเอกชัย  กลิ�นบุบผา)

                 (ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที�ดินเขต  3)

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

     ( นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ)

(ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที�ดินนครราชสีมา)

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

หมายเหตุ

รวมเป็นค่าก่อสร้าง

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

(สองล้านหนึ�งแสนห้าหมื�นแปดพันบาทถ้วน)

รวมค่าก่อสร้าง

ราคานํ�ามันดีเซล  26.00-26.99   บาท/ลิตร

ลําดับที� รายการ รวมค่างานต้นทุน Factor  F

น.     รหัสโครงการ     นม. 0460

แบบฟอร์มการประมาณราคางานก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ผลประโยชน์ที�ได้รับ   เพื�อการเกษตร     53     ไร่

คาดว่าราษฎรได้รับประโยชน์    116    ครัวเรือน

ประชากรที�ได้รับประโยชน์    523     คน

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

(นางสาวขวัญจิตร  กะหมัง)

(เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน)

           (วิศวกรโยธาชํานาญการ)

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

( นายสถาพร  แท่นนาค)

(นายช่างโยธาชํานาญงาน)



     งานก่อสร้างฝายนํ�าล้น   งานพัฒนาแหล่งนํ�าเพื�อการอนุรักษ์ดินและนํ�า   แบบเลขที�                     

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

บาท/หน่วย ราคารวมทั�งสิ�น  (บาท)

1. งานชลประทาน

1.1 งานขุดดินด้วยเครื�องจักร(ไม่รวมค่าขนส่ง) 10,023.1           ลบ.ม. 17.61 176,507.43 1.3375 23.55 236,078.69

1.2 งานขุดดินด้วยเครื�องจักร 23,620.0           ลบ.ม. 29.71 701,750.90 1.3375 39.74 938,591.83

1.3 ดินถมบดอัดแน่นที�ได้จากขุดดิน 10,023.1           ลบ.ม. 40.19 402,829.85 1.3375 53.75 538,784.92

1,281,088.18 1.3375 1,713,455.44

2. งานสะพานและท่อเหลี�ยม

2.1 งานป้ายโครงการ (ป้ายบอกทางและป้ายหน้างาน) 1.00                  แห่ง 19,265.13 19,265.13 1.2782 24,624.68 24,624.68

2.2 อาคารระบายนํ�า เข้า-ออก  2 ช่องทาง (BOX CULVERT) 1.00                  แห่ง 328,884.75 328,884.75 1.2782 420,380.49 420,380.49

348,149.88 1.2782 445,005.18

1,629,238.06 2,158,460.62

สองล้านหนึ�งแสนห้าหมื�นแปดพันบาทถ้วน 2,158,000.00

 ………………………………………   ……………………………………………… หัวหน้าสาย

                  ( นายสถาพร  แท่นนาค ) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม   หมู่ที� 11   ตําบล  ปากช่อง อําเภอ  ปากช่อง  จังหวัด  นครราชสีมา

ราคารวม ค่า Factor F

ราคากลาง

สํานักวิศวกรรมเพื�อการพัฒนาที�ดิน   กรมพัฒนาที�ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่อง  8

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

น.     รหัสโครงการ     นม. 0460

รวมค่างานชลประทาน

รวมค่างานสะพานและท่อเหลี�ยม

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ผู้ประมาณราคา

  (นายเอกชัย กลิ�นบุบผา) 

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ
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