
                       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

   1. ช่ือโครงการ  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตันแดง 

       /หนวยงานเจาของโครงการ  กองชาง  เทศบาลตาํบลซําสูง  

   2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร   41,200.- บาท (ส่ีหม่ืนหน่ึงพันสองรอยบาทถวน) 

   3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนลูกรัง สายตนแดง บานซําสูง หมูที่ 5 ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา          

      เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไมนอยกวา 351 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลซําสูง          

   4. ราคากลางคาํนวณ ณ วันที ่ 3  มิถนุายน  2559  เปนเงิน 41,200.- บาท 

   5. บญัชีประมาณการราคากลาง 

       5.1 สรปุผลการประมาณราคากอสรางเปนราคากลาง  (แบบ ปร.5) 

       5.2 ประมาณการปรับปรุงถนนลูกรังสายตันแดง  (แบบ ปร.4) 

    6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

       1. นายชัยยา  โพธิรุกข         ประธานกรรมการ 

       2. นายไชยยันต  รมซาย       กรรมการ 

       3. นายปริญญา  ภูโบราณ     กรรมการ  

 



                                                         ประมาณการ ปร.4

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตนแดง

สถานที่กอสราง ถนนลูกรังสายตนแดง  หมูที่ 5 ต.กระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน แบบเลขที่  แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลซําสูง ประมาณการ  วันที่ 3 มิถุนายน  2559

ประมาณการโดย   นายปรัชญา แกวกัลยา ตําแหนง          นายชางโยธา ปฏิบัติงาน

ผูตรวจสอบ         นายไชยยันต  รมซาย ตําแหนง         ผูอํานวยการกองชาง

เห็นชอบ            นายชาติ มณีสา ตําแหนง         ปลัดเทศบาล

อนุมัติ              นายสวาท จันทหาร ตําแหนง         นายกเทศมนตรี

     ปริมาณ       คาวัสดุสิ่งของ         คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละจํานวนเงิน และแรงงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  งานกอสรางถนนลูกรังสายตนแดง

    ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรปริมาตรหินลูกรัง 315 ลบ.ม.

1 งานปรับเกลี่ยพื้นผิวจราจรเดิม 2,100.0 ตร.ม 1.38 2,898          -  - 2,898         

2 งานลงลูกรัง(เกลี่ยเรียบ) 315.0 ลบ.ม. 88.77 27,963         -  - 27,963       

 รวมคาวัสดุ 30,861       

Factor F งานทาง 1.3365 1.3365

รวม 41,245.13   

รวมราคางานทั้งหมด 41,245       

คิดราคาคากอสรางทั้งสิ้นเพียง 41,200       



                            สรุปผลการประมาณราคากอสรางเปนราคากลาง แบบ ปร.5

                      ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตนแดง

                          เทศบาลตําบลซําสูง  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังสายตนแดง

สถานที่กอสราง   บานซําสูง หมูที่ 5  ตําบลกระนวน  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแกน

เจาของโครงการ  เทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

สวนราชการ  เทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน

แบบเลขที่  ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จํานวน   1   แผน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จํานวน   1    แผนประมาณการเมื่อวันที่  3 มิถุนายน 2559

รวม รวม

ลําดับที่ รายการ างานตนทFุactor F คากอสราง หมายเหตุ

(บาท) (บาท)

1 คาวัสดุและแรงงาน เปนเงินงบประมาณ 0 1.337 -         ctor F คิดจากคา

คา Factor F งานทาง  = 1.3365  - ดอกเบี้ยเงินกู          7%

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

 - เงินลวงหนาจาย        0%  

 - เงินประกันผลงานหัก  0%

 - พื้นที่ปกติ

สรุป                               รวมคากอสรางเปนเงินประมาณ -         

                     คิดเปนเงินประมาณ 41,200    

           (ตัวอักษร)       (สี่หมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

        (นายชัยยา โพธิรุกข)           (นายปรัชญา แกวกัลยา)

    รองปลัดเทศบาลตําบลซําสูง         นายชางโยธา ปฏิบัติงาน

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

        (นายไชยยันต  รมซาย)               (นายชาติ มณีสา)   

         ผูอํานวยการกองชาง          ปลัดเทศบาลตําบลซําสูง

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

        (นายปริญญา  ภูโบราณ)             (นายสวาท จันทหาร)

       นายชางโยธา ชํานาญงาน         นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง



                                                         ประมาณการ ปร.4

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายตนแดง

สถานที่กอสราง ถนนลูกรังสายตนแดง  หมูที่ 5 ต.กระนวน อ.ซําสูง จ.ขอนแกน แบบเลขที ่ แบบมาตรฐานของเทศบาล

ราชการสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลซําสูง ประมาณการ  วันที่ 3 มิถุนายน  2559

ประมาณการโดย   นายปรัชญา แกวกัลยา ตําแหนง          นายชางโยธา ปฏิบัติงาน

ผูตรวจสอบ         นายไชยยันต  รมซาย ตําแหนง         ผูอํานวยการกองชาง

เห็นชอบ            นายชาติ มณีสา ตําแหนง         ปลัดเทศบาล

อนุมัติ              นายสวาท จันทหาร ตําแหนง         นายกเทศมนตรี

     ปริมาณ       คาวัสดุสิ่งของ         คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหต

ลําดับที รายการ จํานวน หนวย ราคาหนวยล จํานวนเงิน ราคาหนวยล จํานวนเงิ และแรงงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  งานกอสรางถนนลูกรังสายตนแดง

    ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรปริมาตรหินลูกรัง 315 ลบ.ม.

1 งานปรับเกลี่ยพื้นผิวจราจรเดิม 2,100.0 ตร.ม 1.38 2,898     -  - 2,898         

2 งานลงลูกรัง(เกลี่ยเรียบ) 315.0 ลบ.ม. 88.77 27,963    -  - 27,963        

 รวมคาวัสดุ 30,861        

Factor F งานทาง 1.3365 1.3365

รวม 41,245.13   

รวมราคางานทั้งหมด 41,245        

คิดราคาคากอสรางทั้งสิ้นเพียง 41,200       



                                                                   ประมาณการ

รายการประมาณการ  โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายโคกน้ําเกลี้ยง เทศบาลตําบลซําสูง

บริษัท / ห.จ.ก................................................................................................................................................

     ปริมาณ       ค่าวัสดุสิ�งของ         ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ หมายเหตุ

ลําดับที รายการ จํานวน หน่วย ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาหน่วยละ จํานวนเงินและแรงงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

  งานซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกนํ�าเกลี�ยง

    จุดที� 1 

    ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 580 เมตร

หนาเฉลี�ย 0.15 เมตรปริมาตรหินลูกรัง 261 ลบ.ม.

    จุดที� 2

    ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114 เมตร

หนาเฉลี�ย 0.15 เมตรปริมาตรหินลูกรัง 51.3 ลบ.ม.

1 งานลงลูกรัง(เกลี�ยเรียบ) 312.3 ลบ.ม.

 รวมค่าวัสดุ

Factor F งานทาง 1.3365 1.3365

รวม

รวมราคางานทั�งหมด

คิดราคาค่าก่อสร้างทั�งสิ�นเพียง



ตุ



                            สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.5

                      ใบประมาณราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นแดง

                          เทศบาลตําบลซําสูง  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลูกรังสายต้นแดง

สถานที�ก่อสร้าง   บ้านซําสูง หมู่ที� 5  ตําบลกระนวน  อําเภอซําสูง  จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ  เทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ  เทศบาลตําบลซําสูง อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที�  ตามแบบมาตรฐานของเทศบาล จํานวน   1   แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จํานวน   1    แผ่น ประมาณการเมื�อวันที�  3 มิถุนายน 2559

รวม รวม

ลําดับที� รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

(บาท) (บาท)

1 ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ 30,861 1.3365 41,245     Factor F คิดจากค่า

ค่า Factor F งานทาง  = 1.3365  - ดอกเบี�ยเงินกู้          7%

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

 - เงินล่วงหน้าจ่าย        0%  

 - เงินประกันผลงานหัก  0%

 - พื�นที�ปกติ

สรุป                                รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 41,245     

                     คิดเป็นเงินประมาณ 41,200     

           (ตัวอักษร)       (สี�หมื�นหนึ�งพันสองร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

(ลงชื�อ)……………………...……….ประธานกรรมการ (ลงชื�อ)……....……...…………………….ผู้ประมาณการ

        (นายชัยยา โพธิรุกข์)           (นายปรัชญา แก้วกัลยา)

    รองปลัดเทศบาลตําบลซําสูง         นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

(ลงชื�อ)……………………...……….กรรมการ (ลงชื�อ)…....……...……………………….เห็นชอบ

        (นายไชยยันต์  ร่มซ้าย)               (นายชาติ มณีสา)   

         ผู้อํานวยการกองช่าง          ปลัดเทศบาลตําบลซําสูง

(ลงชื�อ)……………..……………….กรรมการ (ลงชื�อ)……..….………………………….อนุมัติ

        (นายปริญญา  ภูโบราณ)             (นายสวาท จันทหาร)

       นายช่างโยธา ชํานาญงาน         นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง
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