
                   ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุดยาง ช่วงท่ี 4  ดังน้ี 
         /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  เทศบาลต าบลซ าสูง  
   2. วงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร   239,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
   3. ลักษณะงานโดยสงัเขป ก่อสร้างถนน คสล. สายกุดยาง ช่วงที่ 4  บ้านซ าสูง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200      
       เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่นอ้ยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมลงหินลกูรงัไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ    
       0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีรมิาณหินลกูรังไม่น้อยกว่า 12  ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
       เทศบาลต าบลซ าสูง        
   4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  19  มิถุนายน  2560 เป็นเงิน 239,000.- บาท 
   5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
      5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง  (แบบ ปร.5) 
      5.2 ประมาณการกอ่สร้างถนน คสล. สายกุดยาง ช่วงที ่4  (แบบ ปร.4) 
    6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       1. นายชัยยา  โพธิรุกข์       ประธานกรรมการ 
       2. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย     กรรมการ 
       3. นายปรัชญา  แก้วกัลยา  กรรมการ  

 



                                                         ประมาณการ ปร.4

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดยาง ช่วงที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง   บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5  ต.กระนวน อ. ซ าสูง จ. ขอนแก่น แบบเลขที่  แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลซ าสูง ประมาณการ   วันที่  19   มิถุนายน   2560

ประมาณการโดย   นายปริญญา  ภูโบราณ ต าแหน่ง        นายช่างโยธาช านาญงาน

ผู้ตรวจสอบ         นายไชยยันต์  ร่มซ้าย ต าแหน่ง        ผู้อ านวยการกองช่าง

เห็นชอบ            นายชาติ    มณีสา ต าแหน่ง        ปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง

อนุมัติ               นายสวาท  จนัทหาร ต าแหน่ง        นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละจ านวนเงินและแรงงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โคงการกอ่สร้างถนนคสล.สายกดุยาง ช่วงที่ 4

กว้าง  3  เมตร ยาว 200 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600  ตร.ม.

พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

หรือมีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 12  ลบ.ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนเทศบาล

1 งานทรายรองพื้น 30 ลบ.ม. 339 10,170 99 2,970 13,140

2 งานคอนกรีตโครงสร้าง(240 ksc) 60 ลบ.ม. 1,915 114,900 306 18,360 133,260

3 งานเหล็กเสริม 0

3.1เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป4มม.@0.20ม. 600 ตร.ม. 25.00 15,000 5 3,000 18,000

3.1 เหล็ก DB  Ø  16 มม. 0 เส้น 260.00 0 0

3.2 เหล็ก RB  Ø 15 มม. 7 เส้น 215 1,505 1,505

3.3 เหล็ก RB Ø 19 มม. 4 เส้น 365 1,460 1,460

4 งานติดต้ังไม้แบบ 40 ตร.ม. 133 5,320 5,320

5 งานยาแนวรอยต่อ 0

5.1 แอสพลัท์ผสมทรายส าเร็จรูป 12 ลิตร 48.5 582 0 582

5.2  แผ่นโฟม 2 แผ่น 20 40 0 40

6 หินลูกรังไหล่ทาง กว้าง 0.30 เมตร 12 ลบ.ม. 97.89 1,175 99 1,188 2,363

 รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน 175,670   

Factor F งานทาง 1.3624    

รวม 239,332   

คิดราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง 239,000  



                                สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.5

                          ใบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล . สาย กุดยาง ช่วงที่ 2

                                  เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน  โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย กดุยาง ช่วงที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง   บ้านซ าสูง  หมู่ที่ 5  ต าบลกระนวน อ าเภอซ าสูง จงัหวัดขอนแกน่

เจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลซ าสูง อ าเภอซ าสูง จงัหวัดขอนแกน่

ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลซ าสูง อ าเภอซ าสูง จงัหวัดขอนแกน่

แบบเลขที่  ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จ านวน   3   แผ่น     

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน   1    แผ่นประมาณการเมื่อวันที่  1  ธันวาคม 2559

รวม รวม

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทุนFactor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

(บาท) (บาท)

1 ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ 346,035 1.362 471,438           Factor F คิดจากค่า

ค่า Factor F งานทาง  =1.3624  - ดอกเบี้ยเงินกู ้         6%

(ส าหรับงานไม่เกนิ 5,000,000 บาท)  - ภาษ ี                   7% 

 - เงินล่วงหน้าจา่ย        0%  

 - เงินประกนัผลงานหัก  0%

 - พื้นที่ปกติ

สรุป                               รวมค่ากอ่สร้างเป็นเงินประมาณ 471,438           

                     คิดเป็นเงินประมาณ 471,000           

           (ตัวอักษร)       (สี่แสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)…………………...………….ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)……....……...…………………….ผู้ประมาณการ

        (นายชัยยา   โพธิรุกข์)           (นายปริญญา  ภูโบราณ)

           รองปลัดเทศบาล         นายช่างโยธา ช านาญงาน

(ลงชื่อ)……………………...……….กรรมการ (ลงชื่อ)…....……...……………………….เห็นชอบ

        (นายไชยยันต์  ร่มซ้าย)            (นายชาติ   มณีสา)   

          ผู้อ านวยการกองช่าง          ปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง

(ลงชื่อ)……………..……………….กรรมการ (ลงชื่อ)……..….………………………….อนุมัติ

        (นายปรัชญา  แกว้กลัยา)             (นายสวาท  จนัทหาร)

        นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน         นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง




