
 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 ๑.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแ อสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวเขาขิง หมู่ที่ ๕            

จ านวน ๑ โครงการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลต าบลที่วัง 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน  ๑,๔๐๖,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกพันบาทถ้วน) 
 

     ๓.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร      
หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน      
ที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด) 

 
๔. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๘๓,๐๐๐  บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
       แบบสรุปราคางานก่อสร้าง 
           -  ปร. ๔ 
           -  ปร. ๕ 
 

๖. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๑.  นายกัญช์  อินทนู                      ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
 ๒.  นายอุดร   รัตนพันธ์                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๓.  สิบเอกเฉลิมภพ  หนูในน้ า            ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ๔.  นางปารณีย์  เทวภักดิ์                 ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 ๕.  นายยุทธนา  สุริยะผล                 ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
   

 
 
 



 

แบบ  ปร.5

ประเภท    งานทาง กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต  สายอา่วเขาขงิ

เจา้ของโครงการ    เทศบาลต าบลที่วัง

สถานทีก่่อสรา้ง    หมู่ที่  5   ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลต าบลที่วัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ านวน    1      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่              2 ธันวาคม   2559

ล าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F รวมค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

จ านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานทาง 983,566.02               1.4019 1,378,861.20        Factor F ฝนตกชุก 2

2 งานปา้ยโครงการฯ 5,000.00                   1.0000 5,000.00              

เงื่อนไข

    เงินล่วงหน้าจ่าย.....                          0.00%

   เงินประกนัผลงานหกั.....                   0.00%

   ดอกเบี้ยเงินกู.้....                               6.00%

   ค่าภาษมีูลค่าเพิม่.....                          7.00%

สรปุ รวมค่าก่อสรา้งเปน็เงินทัง้สิ้น 1,383,861.20       

คิดเปน็เงินเพียง 1,383,000.00       

( )

ขนาดหรือเนื้อที่       2,800.00 ตารางเมตร

เฉล่ียราคาประมาณ        493.93                     บาท/ตารางเมตร

              คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส. อ................................................ประมาณราคา (ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ

                  (เฉลิมภพ   หนูในน้ า)                 (นายกญัช ์   อนิทน)ู

            หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง                      ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)......................................................ตรวจ (ลงชื่อ)..............................................คณะกรรมการ

                (นายอดุร   รัตนพนัธ์)                (นายอดุร   รัตนพนัธ์)

                 ผู้อ านวยการกองชา่ง                 ผู้อ านวยการกองชา่ง

(ลงชื่อ)......................................................เหน็ชอบ (ลงชื่อ) ส.อ.........................................คณะกรรมการ

               (นายกญัช ์   อนิทน)ู                 (เฉลิมภพ  หนูในน้ า)

                   ปลัดเทศบาล          หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ).....................................................อนุมัติ (ลงชื่อ) .........................................คณะกรรมการ

              (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์)             (นางปารณีย์  เทวภกัด์ิ )

              นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง               หวัหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) .........................................คณะกรรมการ

            (นายยุทธนา  สุริยะผล )

 นายชา่งโยธา

หน่ึงล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สว่นราชการ     เทศบาลต าบลทีว่ัง  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



 

สถานที่กอ่สร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กองชา่ง เทศบาลต าบลที่วัง
ค่าวัสดุและ หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จ านวน(บาท) ราคา/หน่วย จ านวน(บาท) ค่าแรงงาน(บาท)

1 งานชั้นพืน้ทางเดิม เกรดเกล่ียพร้อมบดอดั

 - พืน้ทางเดิมวัสดุเปน็หนิคลุก 3,280.00 ตร.ม. 0.00 0.00 14.26 46,772.80 46,772.80 กว้าง 4.10 ม.

2 งานชั้นพืน้ทาง พร้อมบดอดัแน่น 

      - พืน้ทางวัสดุเปน็หนิคลุก หนาเฉล่ีย  0.15 ม. 456.00 ลบ.ม. 230.00

      - ค่าขนส่งวัสดุ โดยรถบรรทกุ 10 ล้อ ลบ.ม. 33.62

        และมีระยะทาง  10  กโิลเมตร

รวม ลบ.ม. 263.62

      - อตัราค่ายุบตัวเมื่อบดทบั ( 1.5 ) ลบ.ม. 395.43

      - ค่าด าเนินการ + เส่ือมราคา  (ผสม) ลบ.ม. 24.90

      - ค่าด าเนินการ + เส่ือมราคา  (บดทบั) ลบ.ม. 89.09

รวมราคาต้นทนุ 456.00 ลบ.ม. 0.00 0.00 509.42 232,295.52 232,295.52

3 งานวางทอ่ระบายน้ า

     - ทอ่ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 24.00 ทอ่น 1,947.48    46,739.52 510.00 12,240.00 58,979.52

        แบบปากล้ินรางชั้น 3 ศก. 1.00 ม.

       (รวมค่าขดุดิน ค่าทอ่ ค่าขนส่ง ค่าคอนกรีตหยาบ

       และทรายถมหลังทอ่)

4 งานก าแพงปากทอ่ส าหรับทอ่กลม คสล. 2 - Ø 1.00 ม. 2.00 ด้าน 11,021.09  22,042.18 0.00 0.00 22,042.18

5 งานชั้นผิวจราจร

      - ลาดยางไพร์โค้ต 2,800.00 ตร.ม. 20.51 57,428.00 6.67 18,676.00 76,104.00

      - ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หนา 5 ซม. 2,800.00 ตร.ม. 180.75 506,100.00 14.74 41,272.00 547,372.00

6 งานอืน่ๆ

รวมค่าแรง และค่าวสัดุ บาท 983,566.02

(ลงชื่อ) ส. อ................................................ประมาณราคา

                (เฉลิมภพ   หนูในน้ า)

          หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โซล่า 24.00 -24.99 บาท/ลิตร

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาค่าวัสดุ ราคาค่าแรงงาน

หมู่ที่ 9   ต.ที่วัง  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ผิวจราจรกว้าง  3.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 800 ม. หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า  2,800  ตร.ม.

แบบเลขที่

     2 ธันวาคม   2559

                                                                                                                                                                  ปร .4

                                                                                                                                                                แผ่นที่ ….1.../…1...

บญัชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการ กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรีต  สายอา่วเขาขงิ


