
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจดัสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 
 
1. ชือ่โครงการ   โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ซอยไกชน   

บานเมอืงทอง   หมูที ่ 6    
 / หนวยงานเจาของโครงการ   กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลเมอืงเกษตร   
2. วงเงินงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร  220,000  บาท 
3. ลกัษณะงาน 
    โดยสังเขป       ดาํเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  ซอยไกชน  บานเมืองทอง 

หมูที ่ 6  เริ่มจากถนน  คสล. เดิม  ไปทางทศิเหนอืสิน้สดุที่ระยะทาง  128.0  เมตร  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  กวาง  3.5  เมตร  ยาว  128  เมตร   
หนา  0.15  เมตร  หรอืมีพ้ืนที่ไมนอยกวา  448  ตร.ม.  พรอมไหลทางลกูรัง   
กวาง  0.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ทั้งสองขาง  พรอมปายโครงการ   
จํานวน  1  ปาย  ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ  อบต. เมอืงเกษตรกําหนด)   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที ่     2      มนีาคม    2559    เปนเงนิ   220,000  บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 5.1   แบบสรุปราคากลางงานกอสราง  (แบบ  ปร. 4)   จํานวน  1  แผน 
 5.2   แบบสรุปคากอสราง  (แบบ  ปร. 5)    จํานวน  1  แผน 
6. รายชือ่คณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
  6.1   จ.ส.ต. นรินทร  ชูพันดุง  ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  6.2   นายกิตติศักดิ ์ คงทวี  ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 
   6.3   นายคมกฤษ  ผิวกลาง  ตําแหนง  นายชางโยธา    
  
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปร.4    แผนที่  1

รวมคาวัสดุและ
ราคา/หนวย จํานวนเงิน ราคา/หนวย จํานวนเงิน คาแรงงาน

งานพ้ืนทางเดิม
 - งานปรับเกล่ียผิวจราจรเดิม -                 เหมา -             -               -                     -               -                       
 - ทรายรองพ้ืนทาง 25.76             ลบ.ม. 320.00       8,243.20      64.00                  1,648.64      9,891.84              
งานคอนกรีต 240 ksc. 67.20             ลบ.ม. 1,822.00    122,438.40  245.00                16,464.00    138,902.40          
งานเหล็กเสริม
         เหล็กตะแกรง Ø 4.0  มม .#   20 x 20 448.00           ตร.ม. 23.00         10,304.00    -                     -               10,304.00            
         เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.  -                 กก. 15.14         -               8.00                    -               -                       
         เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.  120.00           กก. 15.05         1,806.00      8.00                    960.00         2,766.00              
 -  แบบเหล็ก 256.00           เมตร 11.50         2,944.00      -                     -               2,944.00              
 - ลูกรังไหลทาง 19.20             ลบ.ม. 260.00       4,992.00      41.50                  796.80         5,788.80              
 - งานยางมะตอย 10.00             ลิตร 21.00         210.00         12.00                  120.00         330.00                 
 - งานวัสดุรอยตอ 1.00               แผน 200.00       200.00         -                     -               200.00                 

171,127.04          บาท

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

 (ลงช่ือ)................................................กรรมการ                 (ลงช่ือ)............................................…กรรมการ 
               ( นายคมกฤษ   ผิวกลาง)                             ( นายกิตติศักดิ์  คงทวี) 
                       นายชางโยธา                                ผูอํานวยการกองชาง 

 (ลงช่ือ)  จ.ส.ต.  ............................................…ประธานกรรมการ 
                            ( นรินทร   ชูพันดุง ) 

                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

รวม

ลําดับท่ี หนวย

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยไกชน  บานเมืองทอง   หมูท่ี 6

หมายเหตุ
คาวัสดุส่ิงของ คาแรงงาน

รายการ จํานวน



ลําดับที่ รวมคางานตนทุนFactor  F รวมคากอสราง
1 171,127.04   1.2726  217,776.27    Factor F
2 -                -        -                 - เงินลวงหนาจาย  0.0%
3 ปายโครงการ -                1.0000  2,500.00        - ดอกเบี้ยเงินกู    7.0%

  - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
  - เงินภาษีมูลคาเพ่ิม 7.0%

  รวมเปนคากอสราง 220,276.27  
สรุป   คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ 220,000.00  

(สองแสนสองหมื่นบาทถวน)
ขนาดหรือเนื้อที่หรือพ้ืนที่    448.00  ตารางเมตร
ราคาเฉล่ีย 491.07 บาท/ตารางเมตร
ราคาเฉล่ีย -                                           บาท/ลูกบาศกเมตร
ราคาเฉล่ีย -                                           บาท/เมตร
ท่ีมาของราคา: ราคาพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา วันท่ี    มกราคม    2559
                        : ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
                        : ราคาสํานักงบประมาณ
                        : ราคากรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง

ลงช่ือ..................................................กรรมการ ลงช่ือ..................................................กรรมการ
              (นายคมกฤษ  ผิวกลาง)               (นายกิตติศักดิ์   คงทวี)
                    นายชางโยธา                     ผูอํานวยการกองชาง

ลงช่ือ  จ.ส.ต.  ..................................................กรรมการ
                               นรินทร   ชูพันดุง
                      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยไกชน  บานเมืองทอง   หมูท่ี 6

  

รายการ หมายเหตุ
ประเภทงานทาง(ถนนในชุมชน)
ประเภทงานสะพานและทอเหล่ียม 


