
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  13  (ซอยนิรุต)   
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร     99,000.-  บาท  (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  50   เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   

หรือมพ้ืีนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  200  ตร.ม.   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้าง   รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน  
กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่    28  กันยายน  2561     เป็นเงิน   99,000.-  บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4)  
แบบ ปร.4 

ใบประมาณราคาจ่ายขาดเงินสะสม  ปี  2561 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกว้าง     4.00   เมตร          ยาว    50.00    เมตร       หนาเฉลี่ย    0.15    เมตร    ลูกรังไหล่ทางกว้าง    0.20   เมตร 

สถานท่ีก่อสร้างบ้าน   ดง     หมู่ท่ี   13         ต าบล    ในเมือง           อ าเภอ     พิมาย          จังหวัด    นครราชสีมา  

ล าดับท่ี รายการ หน่วย  จ านวน  
 ค่าวัสดุ   ค่าแรง  

 รวมราคา  
หมาย
เหตุ  ราคา/

หน่วย   รวม  
 ราคา/
หน่วย   รวม  

1 งานปรับเกลี่ยดินเดิม ตร.ม. 
                  
-                

2 งานไหล่ทางลูกรัง ลบ.ม. 3.00 
        

170.72  512.16 
          

99.00  297.00 809.16   

3 ทรายรองพื้นปรับระดับ ลบ.ม. 10.00 
        

406.54  4,065.40 
          

99.00  990.00 5,055.44   

4 งานผิวทางแบบ  คสล.  ลบ.ม. 30.00     
         

436.00  13,080.00 13,080.00   

      -ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ กก. 9,600.00 
           

2.38  22,848.00     22,848.00   

      -ทราย ลบ.ม. 12.90 
        

406.56  5,244.62     5,244.62   

      -หินผสมคอนกรีต ลบ.ม. 29.70 
        

515.74  15,317.48     15,317.48   

      -น้ าผสมคอนกรีต ลิตร 5.400.00 0.0164 88.56     88.56   

5 งานเหล็ก                 

    -เหล็กตะแกรงส าเร็จจรูป ตร.ม. 200.00 26.50 5,300.00 
            

5.00  1,000.00 6,300.00   

  
  -เหล็ก  DOWEL  BAR Ø 15 มม.นน 
1.390 กก./ม กก. 55.60 

          
18.49  1,028.04 

            
3.30  183.48 1,211.52   

  
  -เหล็ก  TIE  BAR Ø 15 มม.นน 1.390 
กก./ม กก. 69.50 

          
18.49  1,285.06 

            
3.30  229.35 1,514.41   

6 ไม้แบบท่ัวไป (2)    ตร.ม. 15.00     
         

133.00  1,995.00 1,995.00   



  
  -ไม้กระบากหรือไม้ยางหรอืเทียบเท่า(ใช้ 5
ครั้ง) ลบ.ฟ. 3.00 

        
401.87  1,205.61     1,205.61   

   -ไม้คร่าว 
 

  ลบ.ฟ. - 
        

401.87  -     0.00   

   -ไม้ค้ ายันไม้แบบ  (ขนาด  4" * 4 เมตร) ต้น - 
          

30.00  -     0.00   

   -ตะป ู
 

  กก. - 
          

56.07  -     0.00   

  รวมค่าวัสดุ 74,669.76   

 Factor  F     1.3347 24,991.97  

 รวมเป็นค่าก่อสร้าง 99,661.73  

 
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ ปร.5 ก) 

แบบ  ปร.5 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างจา่ยขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ 2561 

ส่วนราชการ                   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
 

ประเภทงาน 
 

ทาง       
  

ปริมาณงาน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดง   หมู่ที ่ 13    ซอยนิรุต         ต าบลในเมือง    อ าเภอพิมาย    จังหวดันครราชสีมา  

เจ้าของงาน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
    

แบบเลขที่ 
 

 / 2561 จ านวน 0 แผ่น 
  

ประมาณการตามแบบ ปร.4  จ านวน 1 แผ่น 
  

ประมาณราคาเมื่อวันที ่ 28   กันยายน   2561 
  

ล าดับที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหต ุ

1 งานโครงสร้าง 74,669.76        1.3347  99,661.73 Factor F 

       -  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 

          
 

 - ดอกเบี้ยเงินกู ้ 6% 

             - เงินประกันผลงานหัก 0% 

             - พื้นที่ปกต ิ   

             - ภาษ ี 7% 

สรุป      รวมค่าก่อสรา้งเป็นเงิน  99,661.73      

       คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  99,000.00 
 

  

    (ตัวอักษร)  เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน 
 

  



 
6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
 

 (นายวัฒนพงษ์   สิงห์วิเศษ) ประธากรรมการ   
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 (นายสุนทร   เสนอกลาง) กรรมการ 

 ช่างโยธา 
  

 
(นางสาวรุจิรา   กรอนโคกกรวด) กรรมการ 

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 

 

 


