
                   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

1. ช่ือโครงการ  โครงการกอสรางถนน คสล. สายนารอง ดังน้ี 

         /หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง  เทศบาลตําบลซาํสงู                                                                               

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร   684,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสีพ่ันบาทถวน)                                                      

3. ลกัษณะงานโดยสงัเขป กอสรางถนน คสล. สายนารอง บานออคํา หมูที่ 4 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร  

   หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,740 ตารางเมตร พรอมลงหินลูกรงัไหลทาง 2 ขาง กวาง 0.20  

   เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไมนอยกวา 23.2 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล 

   ตําบลซาํสงู                                                                                                                                                

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที ่27 กรกฎาคม  2561 เปนเงนิ 684,000.- บาท 

5. บญัชีประมาณการราคากลาง 

5.1 สรปุผลการประมาณราคากอสรางเปนราคากลาง  (แบบ ปร.5) 

5.2 ประมาณการกอสรางถนน คสล. สายนารอง  (แบบ ปร.4) 

6. รายช่ือคณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 

1.  นายชัยยา  โพธิรกุข        ตําแหนง รองปลดัเทศบาลตําบลซาํสงูเปนประธานกรรมการ 

2.  นายไชยยันต  รมซาย      ตําแหนง ผูอาํนวยการกองชางเปนกรรมการ 

3.  นายปรชัญา แกวกลัยา    ตําแหนง นายชางโยธาปฏิบตัิงานเปนกรรมการ 

 



                                                         ประมาณการ ปร.4

รายการประมาณการ โครงการกอสรางถนน คสล. สายนารอง

สถานที่กอสราง   บานออคํา  หมูที่ 4  ต.กระนวน อ. ซําสูง จ. ขอนแกน แบบเลขที่  แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลซําสูง ประมาณการ  วันที่  22   มกราคม  2561

ประมาณการโดย   นายปริญญา  ภูโบราณ ตําแหนง         นายชางโยธา ชํานาญงาน

ผูตรวจสอบ         นายไชยยันต  รมซาย ตําแหนง         ผูอํานวยการกองชาง

เห็นชอบ            นายชาติ    มณีสา ตําแหนง         ปลัดเทศบาล

อนุมัติ              นายสวาท  จันทหาร ตําแหนง        นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาหนวยละจํานวนเงิน ราคาหนวยลจํานวนเงิน และแรงงาน  หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โคงการกอสรางถนนคสล.สายนารอง

ขนาดกวาง  3.00  เมตร ยาว 580  เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,740  ตร.ม.

พรอมลงหินลูกรังดานขาง กวาง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไมนอยกวา 23.2 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

1 งานทรายรองพื้น 87 ลบ.ม. 339 29,493 99 8,613 38,106

2 งานคอนกรีตโครงสราง(240 ksc) 174 ลบ.ม. 1,915 333,210 306 53,244 386,454

3 งานเหล็กเสริม

3.1เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป4มม.@0.20x0.20 ม 1,740 ตร.ม. 25.00 43,500 5 8,700 52,200

3.2 เหล็ก RB  Ø 15 มม. 17.5 เสน 215 3,763 3,763

3.3 เหล็ก RB Ø 19 มม. 1.75 เสน 365 639 639

3.4 เหล็ก DB Ø 16 มม. เสน 0 0

4 งานติดตั้งไมแบบ 116 ตร.ม. 0 133 15,428 15,428

5 งานยาแนวรอยตอ 0 0

5.1 แอสพัลทผสมทรายสําเร็จรูป 30 ลิตร 48.5 1,455 1,455

5.2  แผนโฟม 4 แผน 20 80 80

6 หินลูกรังไหลทาง กวาง 0.20 เมตร 23.2 ลบ.ม. 97.89 2,271 99 2,297 4,568

 รวมคาวัสดุ + คาแรงงาน 502,692 

Factor F งานทาง 1.3624   

รวม 684,868 

คิดราคาคากอสรางทั้งสิ้นเพียง #####

mailto:3.1เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป4มม.@0.20x0.20%20ม.�


                                สรุปผลการประมาณราคากอสรางเปนราคากลาง แบบ ปร.5

                            ใบประมาณราคาโครงการกอสรางถนน คสล. สาย นารอง

                               เทศบาลตําบลซําสูง  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน

ประเภทงาน  โครงการกอสรางถนน คสล. สาย นารอง

สถานที่กอสราง   บานออคํา  หมูที่ 4   ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

เจาของโครงการ  เทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

สวนราชการ  เทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

แบบเลขที่  ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จํานวน   3   แผน     

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จํานวน   1    แผน ประมาณการเมื่อวันที่  22  มกราคม  2561

รวม รวม

ลําดับที่ รายการ คางานตนทุนFactor F คากอสราง หมายเหตุ

(บาท) (บาท)

1 คาวัสดุและแรงงาน เปนเงินงบประมาณ 502,692 1.3624 684,868    tor F คิดจากคา

คา Factor F งานทาง  =1.3624  - ดอกเบี้ยเงินกู          7%

(สําหรับงานไมเกิน 5,000,000 บาท)  - ภาษี                    7% 

 - เงินลวงหนาจาย        0%  

 - เงินประกันผลงานหัก  0%

 - พื้นที่ปกติ

สรุป                               รวมคากอสรางเปนเงินประมาณ 684,868    

                     คิดเปนเงินประมาณ 684,000    

           (ตัวอักษร)       (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน )

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)…………………...………….ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)……....……...…………………….ผูประมาณการ

        (นายชัยยา   โพธิรุกข)           (นายปริญญา  ภูโบราณ)

           รองปลัดเทศบาล       นายชางโยธา ชํานาญงาน

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

        (นายไชยยันต  รมซาย)            (นายชาติ   มณีสา)   

          ผูอํานวยการกองชาง          ปลัดเทศบาลตําบลซําสูง

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

        (นายปรัชญา  แกวกลัยา)             (นายสวาท  จันทหาร)

        นายชางโยธา ปฏิบัติงาน         นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง





          



  



                                สรุปผลการประมาณราคากอสรางเปนราคากลาง แบบ ปร.5

                            ใบประมาณราคาโครงการกอสรางถนน คสล. สาย นารอง

                               เทศบาลตําบลซําสูง  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน

ประเภทงาน  โครงการกอสรางถนน คสล. สาย นารอง

สถานที่กอสราง   บานออคํา  หมูที่ 4   ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

เจาของโครงการ  เทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

สวนราชการ  เทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

แบบเลขที่  ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จํานวน   3   แผน     

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จํานวน   1    แผน ประมาณการเมื่อวันที่  22  มกราคม  2561

รวม รวม

ลําดับที่ รายการ คางานตนทุน Factor F คากอสราง หมายเหตุ

(บาท) (บาท)

1 คาวัสดุและแรงงาน เปนเงินงบประมาณ 502,692 1.3624 684,868      Factor F คิดจากคา

คา Factor F งานทาง  =1.3624  - ดอกเบี้ยเงินกู          7%

(สําหรับงานไมเกิน 5,000,000 บาท)  - ภาษี                    7% 

 - เงินลวงหนาจาย        0%  

 - เงินประกันผลงานหัก  0%

 - พื้นที่ปกติ

สรุป                               รวมคากอสรางเปนเงินประมาณ 684,868      

                     คิดเปนเงินประมาณ 684,000     

           (ตัวอักษร)       (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน)

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)…………………...………….ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)……....……...…………………….ผูประมาณการ

        (นายชัยยา   โพธิรุกข)           (นายปริญญา  ภูโบราณ)

           รองปลัดเทศบาล       นายชางโยธา ชํานาญงาน

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

        (นายไชยยันต  รมซาย)            (นายชาติ   มณีสา)   

          ผูอํานวยการกองชาง          ปลัดเทศบาลตําบลซําสูง

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

        (นายปรัชญา  แกวกลัยา)             (นายสวาท  จันทหาร)

        นายชางโยธา ปฏิบัติงาน         นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง



                                                         ประมาณการ ปร.4

รายการประมาณการ โครงการกอสรางถนน คสล. สายนารอง

สถานที่กอสราง   บานออคํา  หมูที่ 4  ต.กระนวน อ. ซําสูง จ. ขอนแกน แบบเลขที ่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลซําสูง ประมาณการ  วันที่  22   มกราคม  2561

ประมาณการโดย   นายปริญญา  ภูโบราณ ตําแหนง         นายชางโยธา ชํานาญงาน

ผูตรวจสอบ         นายไชยยันต  รมซาย ตําแหนง         ผูอํานวยการกองชาง

เห็นชอบ            นายชาติ    มณีสา ตําแหนง         ปลัดเทศบาล

อนุมัติ              นายสวาท  จันทหาร ตําแหนง        นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาหนวยล จํานวนเงิน ราคาหนวยลจํานวนเงิน และแรงงาน   หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โคงการกอสรางถนนคสล.สายนารอง

ขนาดกวาง  3.00  เมตร ยาว 580  เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 1,740  ตร.ม.

พรอมลงหินลูกรังดานขาง กวาง 0.20 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินลูกรังไมนอยกวา 23.2 ลบ.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

1 งานทรายรองพื้น 87 ลบ.ม. 339 29,493 99 8,613 38,106

2 งานคอนกรีตโครงสราง(240 ksc) 174 ลบ.ม. 1,915 333,210 306 53,244 386,454

3 งานเหล็กเสริม

3.1เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป4มม.@0.20x0.20 ม. 1,740 ตร.ม. 25.00 43,500 5 8,700 52,200

3.2 เหล็ก RB  Ø 15 มม. 17.5 เสน 215 3,763 3,763

3.3 เหล็ก RB Ø 19 มม. 1.75 เสน 365 639 639

3.4 เหล็ก DB Ø 16 มม. เสน 0 0

4 งานติดตั้งไมแบบ 116 ตร.ม. 0 133 15,428 15,428

5 งานยาแนวรอยตอ 0 0

5.1 แอสพัลทผสมทรายสําเร็จรูป 30 ลิตร 48.5 1,455 1,455

5.2  แผนโฟม 4 แผน 20 80 80

6 หินลูกรังไหลทาง กวาง 0.20 เมตร 23.2 ลบ.ม. 97.89 2,271 99 2,297 4,568

 รวมคาวัสดุ + คาแรงงาน 502,692   

Factor F งานทาง 1.3624     

รวม 684,868   

คิดราคาคากอสรางทั้งสิ้นเพียง 684,000  

mailto:3.1เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป4มม.@0.20x0.20%20ม.�

	Sheet3
	ปร.5 นาร่อง
	ปร.4 นาร่อง

