
ปร.4 

ราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลกุ  บ้านเก่า  หมู่ที ่4 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาอ าเภอสีดา  จังหวดันครราชสีมา 
........................................................................................... 

บญัชีแสดงรายการโครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลุก บา้นเก่า หมู่ท่ี 4 
สถานท่ีด าเนินการถนนดา้นทิศเหนือบริเวณขา้งท่ีดิน นายมานพ  หอมโกสุม  
ปริมาณงาน                    -งานปรับพื้นท่ีผวิจราจรเดิมขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 405ตร.ม. 
                                      - งานลงดินถมขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดินถม  
                                        ไม่นอ้ยกวา่ 243 ลบ.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย 
                                       -งานลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุก 

                                      ไม่นอ้ยกวา่ 40.5 ลบ.ม.หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 405 ตร.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย  
                                     - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด  
ระยะเวลา 60  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ            20  เมษายน  2564 
แบบเลขท่ี                       ขบ. 4/2564 

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย ราคาวสัดุ ราคาค่าแรง รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ
หน่วยละ รวมเงิน หน่วยละ รวมเงิน 

1. งานปรับพ้ืนท่ีผิวจราจรเดิม 405 ตร.ม. - - 2 810 810  

2. งานลงดินถม 243 ลบ.ม. 33.96 8,252 18.95 4,604 12,856 รวมค่าขุดดิน 

3. งานลงหินคลุก 40.5 ลบ.ม.. 160 6,480 305.96 12,391 18,871  

4. งานปรับพ้ืนท่ีผิวจราจร 405 ตร.ม. - - 2 810 810  

          

          

          

 รวมเป็นเงินค่าวสัดุและค่าแรง 33,347  
หมายเหตุ  - ราคาน ้ ามนัดีเซล บี 7  ณ ปัจจุบนัเฉล่ียลิตรละ 26.00-26.99 บาท/ลิตร 
                  - หินคลุกแหล่งจงัหวดับุรีรัมยร์ะยะทาง  150  กม. ใชร้ถ 10 ลอ้รวมพว่ง  ขนส่ง 
  - ดินถมบ่อยมืในพ้ืนท่ีระยะทางไม่เกิน 1   กม. ใชร้ถ 6  ลอ้  ขนส่ง 
                  - ราคาวสัดุงานดินถม ดินบ่อยมื ราคา 16.35 บาท/ลบ.ม. ราคาค่าขดุดินดว้ยเคร่ืองจกัร 17.61 บาท/ลบ.ม. 
 

                                                   (ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง  

                                                                       (นายคมสนัต ์ จนัทะคาม)  

                                                                           ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง  

           (นายสืบสกลุ  แสงประพาฬ)                                                                     (นางประเทือง  เทพศรี)  

                 หวัหนา้ส านกัปลดั                                                                                  เจา้พนกังานธุรการ  
 
 



ปร.5 

สรุปราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลกุ  บ้านเก่า  หมู่ที ่4 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาอ าเภอสีดา  จังหวดันครราชสีมา 
........................................................................................... 

บญัชีแสดงรายการโครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลุก บา้นเก่า หมู่ท่ี 4 
สถานท่ีด าเนินการถนนดา้นทิศเหนือบริเวณขา้งท่ีดิน นายมานพ  หอมโกสุม  
ปริมาณงาน      -งานปรับพ้ืนท่ีผิวจราจรเดิมขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 405 ตร.ม. 
                            - งานลงดินถม  ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดินถม 
                              ไม่นอ้ยกวา่ 243 ลบ.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย 
                            -งานลงหินคลุกขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุก 
                              ไม่นอ้ยกวา่ 40.5  ลบ.ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 405 ตร.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย     
                           - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
ระยะเวลา 60  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ            20  เมษายน  2564 
แบบเลขท่ี                       ขบ. 4/2564 
ล าดบั รายการ ราคางานตน้ทุน 

(บาท) 
Factor F. รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. 
2. 
 

ประเภทงานทาง 
ป้ายโครงการ 
 

33,347 
- 
 

1.3056 
- 
 

43,537 
- 
 

Factor F. 
- เงินจ่ายล่วงหนา้ 0 % 
-  เงินประกนัผลงาน 0 % 
- ดอกเด้ียเงินกู ้5 % 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
Factor F. ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
0433.2/ว 281 ลงวนัท่ี 19 
มิถุนายน  2563 

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน     43,537 บาท ราคาป้ายโครงการรวมอยู่
ในค่า Factor F.แลว้ ขออนุมติัเบิกจ่ายงบประมาณเพียง      43,537บาท 

(ส่ีหม่ืนสามพนัหา้ร้อยสามสิบเจด็บาทถว้น) 
หมายเหตุ - การถอดแบบประมาณการวสัดุ ค่าแรงคิดแบบงานอาคารใช ้ Factor F.งานอาคาร 1.3056 

 

                                                  (ลงช่ือ)..........................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง  

                                                                       (นายคมสนัต ์ จนัทะคาม)  

                                                                             ผูอ้  านวยการกองช่าง  
 (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง  

           (นายสืบสกลุ  แสงประพาฬ)                                                                     (นางประเทือง  เทพศรี)  

                 หวัหนา้ส านกัปลดั                                                                                  เจา้พนกังานธุรการ  
 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
๑. ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลุก บา้นเก่า หมู่ท่ี ๔ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จงัหวดันครราชสีมา  
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐  บาท(ส่ีหม่ืนสองพนับาทถว้น) 
๓. ลกัษณะงาน (โดยสังเขป ) 
-งานปรับพื้นท่ีผวิจราจรเดิมขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๔๐๕ตร.ม. 
- งานลงดินถม  ขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่นอ้ยกวา่  
๒๔๓ ลบ.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย 
 -งานลงหินคลุกขนาดกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่นอ้ยกวา่  
๔๐.๕ ลบ.ม.หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๔๐๕ตร.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งใหเ้รียบร้อย 
๔.ราคากลางค านวณณ วนัท่ี  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔เป็นเงิน ๔๓,๕๓๗  บาท 
(ส่ีหม่ืนสามพนัหา้ร้อยสามสิบเจด็บาทถว้น) 
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลุก บา้นเก่า หมู่ท่ี ๔ 

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)  จ านวน ๑ แผน่ 
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ ปร. ๕)  จ านวน ๑ แผน่ 

๖. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
๖.๑ นายคมสันต ์ จนัทะคาม  ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
๖.๒ นายสืบสกุล  แสงประพาฬ  กรรมการก าหนดราคากลาง 

 ๖.๓ นางประ เทือง  เทพศรีกรรมการก าหนดราคากลาง 
 


