
ปร.4 

ราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลกุ  ถนนสายบ้านหินแห่ – บ้านถนนหัก – บ้านหนองแก 

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

บญัชีแสดงรายการโครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลุก ถนนสายบา้นหินแห่ – บา้นถนนหกั – บา้นหนองแก 
สถานท่ีด าเนินการจุดเร่ิมตน้บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. ขา้งท่ีนา นายสุดใจ  ดวงกลาง ด าเนินการไปทางบ่อขยะเก่า 
ปริมาณงาน                    -งานปรับพื้นท่ีผวิจราจรเดิมขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2,750ตร.ม. 
                                       -งานลงหินคลุกขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุก 

ไม่นอ้ยกวา่ 275 ลบ.ม.หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2,750ตร.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งและบดทบัแน่น 
ใหเ้รียบร้อย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
                                     - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด  
ระยะเวลา  30  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ            15  กุมภาพนัธ์  2564 
แบบเลขท่ี      จข. 5/2564 

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

1. งานปรับพ้ืนท่ีผิวจราจรเดิม 2,750 ตร.ม. - - 1.67 4,592 4,592  

2. งานลงหินคลุก 275 ลบ.ม.. 160 44,000 305.96 84,139 128,139  

3. งานปรับพ้ืนท่ีผิวจราจรพร้อม 2,750 ตร.ม. - - 5 13,750 13,750  

 เกล่ียตกแต่งและบดทบัแน่น         

          

          

          

 รวมเป็นเงินค่าวสัดุและค่าแรง 146,481  
หมายเหตุ  - ราคาน ้ ามนั ณ. ปัจจุบนัเฉล่ียลิตรละ 26.00-26.99 บาท/ลิตร 
                  - หินคลุกแหล่งจงัหวดับุรีรัมยร์ะยะทาง  150  กม. ใชร้ถ 10 ลอ้รวมพว่ง  ขนส่ง 
 

                                                     (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  ถนนสายบ้านหินแห่ – บ้านถนนหัก – บ้านหนองแก 

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

บญัชีแสดงรายการโครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลุก ถนนสายบา้นหินแห่ – บา้นถนนหกั – บา้นหนองแก 
สถานท่ีด าเนินการจุดเร่ิมตน้บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. ขา้งท่ีนา นายสุดใจ  ดวงกลาง ด าเนินการไปทางบ่อขยะเก่า 
ปริมาณงาน-งานปรับพ้ืนท่ีผิวจราจรเดิมขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2,750 ตร.ม. 
-งานลงหินคลุกขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณหินคลุก 
ไม่นอ้ยกวา่ 275 ลบ.ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 2,750 ตร.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งและบดทบัแน่น 
ใหเ้รียบร้อย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
- งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 

ระยะเวลา30  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ            15  กุมภาพนัธ์  2564 
แบบเลขท่ี                       จข. 5/2564 
ล าดบั รายการ ราคางานตน้ทุน 

(บาท) 
Factor F. รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. 
2. 
 

ประเภทงานทาง 
ป้ายโครงการ 
 

146,481 
- 
 

1.3056 
- 
 

191,245 
- 
 

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

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน     191,245 บาท ราคาป้ายโครงการรวมอยู่
ในค่า Factor F.แลว้ ขออนุมติัเบิกจ่ายงบประมาณเพียง 191,245บาท 

(หน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบหา้บาทถว้น) 
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 ปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลุก ถนนสายบา้นหินแห่ – บา้นถนนหกั – บา้นหนองแก 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จงัหวดันครราชสีมา  
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร๑๘๙,๓๐๐  บาท(หน่ึงแสนแปดหม่ืนเกา้พนัสามร้อยบาทถว้น) 
๓. ลกัษณะงาน (โดยสังเขป ) 
-งานปรับพ้ืนท่ีผิวจราจรเดิมขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๒,๗๕๐ตร.ม. 
-งานลงหินคลุกขนาดกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ ๒๗๕ ลบ.ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๒,๗๕๐ตร.ม. พร้อมเกล่ียตกแต่งและบดทบัแน่นใหเ้รียบร้อย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
 - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 

๔.ราคากลางค านวณณ วนัท่ี  ๑๕  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๙๑,๒๔๕บาท 
(หน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบหา้บาทถว้น) 
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง 
โครงการปรับปรุงถนนผวิจราจรหินคลุก ถนนสายบา้นหินแห่ – บา้นถนนหกั – บา้นหนองแก 

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 
 

 


