
ปร.4 

ราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บ้านดอนโก่ย หมู่ที ่10 

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

บญัชีแสดงรายการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บา้นดอนโก่ย หมู่ท่ี 10 
สถานท่ีด าเนินการบริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมดา้นทิศตะวนัออกของหมู่บา้นด าเนินการไปทางบา้นดอนดู่  
ปริมาณงาน- งานถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีถนน ค.ส.ล.  
ไม่นอ้ยกวา่ 300 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
                                        - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด  
ระยะเวลา60  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ            7  ธนัวาคม  2563 
แบบเลขท่ี      ขบ. 14/2564 

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

1. งานปรับพ้ืนท่ี 300 ตร.ม. - - 2 600 600 ลูกรัง ณ บ่อยืม 

2. งานทรายรองพ้ืน(5×60×0.03 ม.) 9 ลบ.ม. 330 2,970 99 891 3,861 75 บาท/ลบ.ม. 

3. งานคอนกรีต 45 ลบ.ม. - - 306 13,770 13,770 ค่าขนส่งใช ้

 -คอนกรีตส าเร็จรูป 240 Ksc 45 ลบ.ม. 2,204 99,180 - - 99,180 รถ 10 ลอ้ระยะ 

4. งานไมแ้บบ 18 ตร.ม. - - 133 2,394 2,394 ทาง75 กม. 

 -ไมแ้บบ คิด 25% 4.5 ลบ.ฟ. 584.79 2,631 - - 2,631 ราคาน ้ามนั 

5. งานเหลก็เสริมคอนกรีต 0.10656 ตนั - - 3,300 351 351 ณ ปัจจุบนั 

 -เหลก็ตะแกรงวายเมท Ø 4 ม.ม. 300 ตร.ม. 27 8,100 5 1,500 9,600 เฉล่ียท่ี 20.50 

 @ 0.20 ×0.20 เมตร        บาท/ลิตร 

 -เหลก็ขอ้ออ้ยØ 16 ม.ม. 12 เสน้ 250 3,000 - - 3,000  
6. งานอ่ืนๆ         
 -ยางมะตอย (ระยะ 120 เมตร) 4.8 ลิตร 50 240 3 360 600  
 - งานลูกรังไหล่ทาง 9 ลบ.ม. 300.38 2,703 99 891 3,594  
 รวมเป็นเงินค่าวสัดุและค่าแรง 139,581  
   หมายเหตุ  - ลูกรังแหล่งจงัหวดัชยัภูมิ คิดระยะทาง 75 กม. ถึงสถานท่ีด าเนินการราคาน ้ ามนัดีเซล ณ ปัจจุบนั เฉล่ีย 20.00-20.99 บาท/ลิตร 
                     -การถอดแบบประมาณการคิดแบบงานอาคาร ใช้Factor F. งานอาคาร  
 

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

                                                                       (นายคมสนัต ์ จนัทะคาม)  

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

           (นายสืบสกลุ  แสงประพาฬ)                                                                     (นางประเทือง  เทพศรี)  

                 หวัหนา้ส านกัปลดั                                                                                  เจา้พนกังานธุรการ  
 



 

ปร.5 

สรุปราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บ้านดอนโก่ย หมู่ที ่10 

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

บญัชีแสดงรายการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บา้นดอนโก่ย  หมู่ท่ี 10 
สถานท่ีด าเนินการบริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมดา้นทิศตะวนัออกของหมู่บา้นด าเนินการไปทางบา้นดอนดู่  
ปริมาณงาน- งานถนน ค.ส.ล. ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีถนน ค.ส.ล.  
ไม่นอ้ยกวา่ 300 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด 
                                        - งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา ก าหนด  
ระยะเวลา60  วนั 
ประมาณราคาเม่ือ            7  ธนัวาคม  2563 
แบบเลขท่ี                       ขบ. 14/2564 
ล าดบั รายการ ราคางานตน้ทุน 

(บาท) 
Factor F. รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. 
2. 

ประเภทงานทาง 
ป้ายบอกรายละเอียด
โครงการ 

139,581 
- 

1.3056 
- 
 

182,236 
- 

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

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน     182,236 บาท ราคาป้ายบอกรายละเอียด
โครงการรวมอยูใ่นค่า 
Factor F.แลว้ 

ขออนุมติัเบิกจ่ายงบประมาณเพียง      182,236บาท 
(หน่ึงแสนแปดหม่ืนสองพนัสองร้อยสามสิบหกบาทถว้น) 

หมายเหตุ  - การถอดแบบประมาณการวสัดุ ค่าแรงคิดแบบงานอาคารใช ้ Factor F.งานอาคาร 1.3056 ราคาตน้ทุนไม่เกิน 500,000 บาท 
- ราคาน ้ ามนั ณ. ปัจจุบนัเฉล่ียลิตรละ 20.00-20.99 บาท/ลิตร 
 

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

                                                                       (นายคมสนัต ์ จนัทะคาม)  

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

           (นายสืบสกลุ  แสงประพาฬ)                                                                     (นางประเทือง  เทพศรี)  

                 หวัหนา้ส านกัปลดั                                                                                  เจา้พนกังานธุรการ  
 
 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
๑. ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บา้นดอนโก่ย  หมู่ท่ี ๑๐ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จงัหวดันครราชสีมา  
๒. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรเป็นเงิน ๑๘๒,๐๐๐  บาท(หน่ึงแสนแปดหม่ืนสองพนับาทถว้น)  
๓. ลกัษณะงาน (โดยสังเขป )งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กวา้ง ๕  เมตร  ยาว ๖๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  
๔.ราคากลางค านวณณ วนัท่ี  ๗  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๘๒,๒๓๖  บาท 
(หน่ึงแสนแปดหม่ืนสองพนัสองร้อยสามสิบหกบาทถว้น) 
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บา้นดอนโก่ย  หมู่ท่ี ๑๐ 

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 
 


