
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจดัจ้าง 

 
 

 1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางพริ้ม  เสียงหวาน หมู่ที่ 4 ต าบลที่วัง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง เทศบาลต าบลที่วัง 
 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
เป็นเงิน  294,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
 

     3.  ลักษณะงาน 
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางพริ้ม เสียงหวาน หมู่ที่ 4 ต าบลที่วัง    
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 549.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลที่วังก าหนด 

 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 

เป็นจ านวนเงิน  298,000.-  บาท  (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
แบบ ปร. 4 และแบบ ปร.5 
 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 1.  นายกัญช์  อินทนู                      ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
 2..  นายอุดร  รัตนพันธ์                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 3..  สิบเอกเฉลิมภพ  หนูในน้ า           ต าแหน่ง  หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง 
 4.   นางปารณีย์  ด้วงสังข์                ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
 5.   นายยุทธนา  สุริยะผล                ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  
  
 
   

 



 

แบบ  ปร.5

ประเภท    งานทาง  กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นางพร้ิม  เสียงหวาน

เจา้ของโครงการ    เทศบาลต าบลที่วัง

สถานทีก่่อสรา้ง    หมู่ที่  4    ต าบลที่วัง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ    เทศบาลต าบลที่วัง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4            จ านวน    1      แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวนัที ่                 5 สิงหาคม  2559

ล าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F รวมค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

จ านวนเงิน/บาท เปน็เงิน/บาท

1 ประเภทงานทาง 216,774.33               1.3548 293,685.86           Factor F ฝนตกชุก 1

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 298,685.86          

คิดเปน็เงินเพียง 298,000.00         

( )

ขนาดหรือเนื้อที่       549.00 ตารางเมตร

เฉล่ียราคาประมาณ        542.81 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 )

สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สว่นราชการ     เทศบาลต าบลทีว่ัง  อ าเภอทุง่สง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ผิวจราจรกว้าง  3.00  ม.   ยาว  183.00 ม.   หนา 0.12  ม.   พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า  549.00  ตร.ม.

สถานท่ีกอ่สร้าง

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี

กองชา่ง เทศบาลต าบลท่ีวัง
ค่าวัสดุและ หมายเหตุ

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

1 งานชั้นพืน้ทางเดิม เกรดเกล่ียพร้อมบดทับ

      - ปรับพืน้ทางเดิมแล้วบดทับ  ผิวหนิคลุก 549.00 ตร.ม. 0.00 0.00 14.38 7,894.62 7,894.62

2 งานทรายรองพืน้ปรับระดับ หนา  5  ซม.  27.45 ลบ.ม. 407.45 11,184.50 0.00 0.00 11,184.50

3 งานหนิคลุกไหล่ทาง  10.98 ลบ.ม. 263.62 2,894.55 24.90 273.40 3,167.95

4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

  ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กหนา  0.12 ม. 549.00 ตร.ม. 331.38 181,927.62 0.00 0.00 181,927.62

  รอยต่อเผ่ือขยายตามขวาง ( EXPANSION JOINT) 9.00 ม. 304.16 2,737.44 0.00 0.00 2,737.44 ทุกระยะ 50 ม.

รอยต่อเผ่ือหดตามขวาง  ( CONTRACTION JOINT) 45.00 ม. 219.16 9,862.20 0.00 0.00 9,862.20 ทุกระยะ 10 ม.

5 งานอืน่ๆ  

รวมค่าแรง และค่าวสัดุ  บาท 216,774.33

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

           หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

ราคาค่าแรงงาน

                                                                                                                                                                  ปร .4

                                                                                                                                                                แผ่นท่ี …..../…2..

บญัชีแสดงปริมาณงาน

ประมาณราคาโครงการ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย นางพร้ิม  เสียงหวาน  หมู่ท่ี 4

หมู่ท่ี 4   ต.ท่ีวัง  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 (เฉลิมภพ   หนูในน้ า)

แบบเลขท่ี

           5 สิงหาคม  2559

ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง โซล่า    24.00 -24.99 บาท/ลิตร

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ราคาค่าวัสดุ



 


