
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายในเมือง – รังกาใหญ่  หมู่ที่  3 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   1,520,000.-  บาท   (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  งานก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร   ยาว  500  เมตร   หนาเฉลี่ย  0.15  

เมตร   หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  3,000  ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่  2  ข้าง  ตามรายละเอียดและตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  5  มิถุนายน  2562     เป็นเงิน   1,520,000.-  บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ ปร.4) 
 

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง  สะพาน  และท่อเหลี่ยม 
 

  ชื่อโครงการ     ก่อสร้างถนนคอนกรีต          บ้านส่วย  หมู่ที ่ 3  สายบา้นส่วย – รังกาใหญ ่
  ระยะทาง     0.500   กม.          ผิวจราจรกว้าง     6.00     เมตร          ไหล่ทางกว้างขา้งละ       0.30    เมตร 
  ช่วง     กม.   0+000            ถึง     กม.      0+500   

ล าดับ
ที่ 

รายการ หน่วย  จ านวน  
 ราคาต่อ
หน่วย  

 ราคาทุน   FF  
 ราคาต่อ
หน่วย FF  

 ราคากลาง  
หมาย
เหต ุ

  ก.งานทาง                   

   - งานไหล่ทางแบบลูกรัง ลบ.ม 
            

45  
         

195.13  
               

8,780.74  
         

1.3624  
           

265.84  
            

11,962.80    

  
 - งานทรายรองพื้น
ทาง   ลบ.ม. 

       
150.00  

         
412.70  

             
61,905.00  

         
1.3624  

           
562.26  

            
84,339.00    

  
 - งานผิวทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก(กรณีใช้ตะแกรงเหล็ก) ตร.ม. 

    
3,000.00  

         
318.50  

           
955,500.00  

         
1.3624  

           
433.92  

        
1,301,760.00    

  1. 
Expansion  
Joint ม. 

        
30.00  

         
162.92  

               
4,887.60  

         
1.3624  

           
221.96  

             
6,658.80    

  2. 
Contraction  
Joint ม. 

       
558.00  

          
76.87  

             
42,893.46  

         
1.3624  

           
104.72  

            
58,433.76    

  3. 
Longitudinal  
Joint ม. 

       
500.00  

          
84.01  

             
42,005.00  

         
1.3624  

           
114.45  

            
57,225.00    

  
รวมค่างานต้นทุนงานทาง  
(1)       

         
1,115,971.80      

        
1,520,379.36    

  ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม                 

1 
สะพาน คสล.ขนาด
................................ แห่ง 

               
-  

              
-    

                       
-    

               
-    

                 
-    

                      
-      

2 
ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1-  
1.80 X 1.80 X 11.00 ม. แห่ง 

               
-  

              
-    

                       
-    

               
-    

                 
-    

                      
-      

  
   

                

  
รวมค่างานต้นทุนงานสะพาน
และท่อเหลี่ยม (2)       

                       
-      

                 
-    

                      
-      

  ค.งานอ านวยการ               
สัญญา 
90 วัน 

1 
งานการจัดการเครื่องหมาย
จราจรระหวา่งการกอ่สร้าง  LS. 

               
-  

     
11,490.00  

                       
-    

         
1.0000  

       
11,490.00  

                      
-    

(รูปแบ
บที่ 2) 

2 
งานประชาสัมพันธโ์ครงการ
เพื่อการสร้างความเข้าใจ LS. 

               
-  

              
-    

                       
-    

         
1.0000  

                 
-    

                      
-      

  
และการมีส่วนรว่มภาค
ประชาชน                 



  รวมค่างานอ านวยการ (3)       
                       

-        
                      

-      

  รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3) 
         

1,115,971.80      
        

1,520,379.36    

  คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ               (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถว้น) 
      

1,520,000.00    

 
 

5.2 แบบแบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ ปร.5 ก) 
 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

ส่วนราชการ ส่วนโยธา 
   

องค์การริหารส่วนต าบล
ในเมือง 

  

 
องค์การริหารส่วนต าบลในเมือง กระทรวงมหาดไทย 

  ประเภทงาน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวย หมู่ท่ี3 สายบ้านส่วย-รังกาใหญ่  
    เจ้าของงาน องค์การริหารส่วนต าบลในเมือง 
    ประมาณการตามแบบ   ปร.4  

 
จ านวน     1   แผ่น ตามแบบเลขท่ี      ท-101 

 ประมาณราคา   เมื่อวันท่ี            5    มิถุนายน    2562 
  

ล าดับท่ี รายการ 
รวมค่างาน

ต้นทุน 
Factor  

F รวมค่าก่อสร้าง หมายเหตุ   

1 ประเภทงานทาง 
     

1,115,971.80  
     

1.3624  
       

1,520,379.36    Factor F                  พื้นท่ีปกติ 

2 ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม  
                     
-    

            
-    

                       
-      - เงินล่วงหน้าจ่าย   0.0% 

3 ประเภทงานอ านวยการ 
                     
-    

     
1.0000  

                       
-      - ดอกเบี้ยเงินกู้     6.0% 

    
  

        - เงินประกันผลงานหัก 0.0% 

  
  

          - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% 

   รวมเป็นค่าก่อสร้าง 
        
1,115,971.80    

       
1,520,379.36    

สรุป     คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ   
       

1,520,000.00    
  
ตัวอักษร                                    (หนึ่งล้านห้าแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)     

 
6 รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 
 (นายวัฒนพงษ์   สิงห์วิเศษ) ประธากรรมการ   

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 



 

 

(นายสุนทร     เสนอกลาง) กรรมการ 
 ช่างโยธา 

 

 
(นางสาวรุจิรา  กรอนโคกกรวด) กรรมการ 

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 

 

 


