
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง  
 

 

1. ช่ือโครงการ ดังนี้ โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ณ ถนนสายหนาเกษตร หมูท่ี 9 (บานวัน
ครู) ตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

                        

 /หนวยงานเจาของโครงการ.......องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน 
 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับ......... 1,757,000.........................................................บาท 
 

3. ลักษณะงานโดยสังเขปดังนี้ 
  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกวางประมาณ  8.00  

เมตร  ระยะทางยาวประมาณ 190 เมตร  หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา 1,520 ตารางเมตร 
พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.Ø 0.60 เมตร  และบอพัก  คสล. สําเร็จรูปรายละเอียดตามแบบและ
ปริมาณงานท่ีกําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย ณ ถนนสายหนาเกษตร 
หมูท่ี 9 (บานวันครู) ตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม     

 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี.......17 พฤศจกิายน 2557..........เปนเงิน........ 1,762,000 บาท 
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
 5.1 .....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ป๔)..........................................................  

 5.2 .....แบบสรุปคากอสราง(ปร๕)......................................................................................... 
 

6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
  61.  พ.จ.ต. มานะ     บางสวนหลวง ตําแหนง   ปลัด อบต. ประธานกรรมการ  
  6.2.  นางสาวปาณรลิตาภัทร   มะโนนุกูล ตําแหนง   หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ 

 6.3  นายจริยะ   พัฒนธารา  ตําแหนง   ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 
 6.4 นางสาวปาณิดา ฐิติธารดล  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา    กรรมการ 

  6.5 นางสาวบุษยา  แซคู   ตําแหนง   หัวหนาเจาหนาท่ีวิเคราะหฯ 
           กรรมการ
  6.6 นางสาวสุรินทร ถ่ินจีนวงษ   ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได   
              กรรมการ/เลขานุการ 

    

 
 
 



ประมาณราคาคากอสราง    โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต หนา 0.05  เมตร ผิวจราจรกวางประมาณ  8.00  เมตร  ระยะทางยาวประมาณ  190  เมตร หรือมีปริมาณงานไม
นอยกวา  1,520  ตารางเมตร  รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนท่ีกําหนด    พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย 

สถานท่ีกอสราง ณ.  ถนนสายหนาเกษตร  หมูท่ี 9  ( บานวันครู )   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม 

แบบเลขท่ี           อยูในแผนประจาํป 2558        ลําดับท่ี   
ฝายประมาณราคา       กองชางองคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน    
ประมาณการโดย       นายนาวิน   ออมสนิ        ตาํแหนง    นายชางโยธา          เมือ่วันท่ี     15     เดอืน     ตลุาคม     พ.ศ.   2557  
 

 

ท่ี 

 

รายการ 

 

จํานวน 

 

หนวย 
ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน คาวัสดุและ

แรงงานรวม
เงิน(บาท) 

ยอดรวมคาวัสดุและ
คาแรงงานของงานแต

ละประเภท(บาท) 

 

หมายเหต ุราคาหนวยละ
(บาท) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคาหนวย
ละ(บาท) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต          

1. งานดนิถม 611 ลบ.ม. 100.22 61,234.42 36.44 22,264.84 83,499.26   

2. งานวางทอ คสล. Ø 0.60 ม. (มอก.ช้ัน3) 199 ทอน 1,300.00 258,700.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 258,700.00   

3. งานบอพัก คสล. พรอมฝา คสล. 13 บอ 6,100.00 79,300.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 79,300.00   

4. งานทรายถมหลังทอ 120 ลบ.ม. 356.20 42,744.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 42,744.00   

5. งานวัสดุคัดเลือก 57 ลบ.ม. 514.05 29,300.85 43.72 2,492.04 31,792.89   

6. งานกรุยทาง 1,710 ตร.ม - - 1.30 2,223.00 2,223.00   

7. งานปรับเกลี่ยแตงและบดอัดคันทางเดิม 1,710 ตร.ม - - 8.62 14,740.20 14,740.20   

8. งานพ้ืนทางหินคลุก 283 ลบ.ม. 515.12 145,778.96 86.34 24,434.22 170,213.18   

9. งานลาดยาง Prime Coat 1,710 ตร.ม. 25.89 44,271.90 6.52 11,149.20 55,421.10   

10. ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม. 1,520 ตร.ม. 284.05 431,756.00 13.32 20,246.40 452,002.40   

11. งานตีเสนจราจร 24 ตร.ม. 260.00 6,240.00 10.00 240.00 6,480.00   

12. งานรื้อถอนทางเทาตัวหนอน 42 ตร.ม. - - 20.00 840.00 840.00   

13. งานเทคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC 34 ลบ.ม. 2,383.18 81,028.12 306.00 10,404.00 91,432.12   

14. งานรื้อปรับแตงบอพักพรอมปาย 1 งาน 2,000.00 2,000.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 2,000.00   

15. งานปายจราจร          

 ต – 75 1 ชุด 2,950.00 2,950.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 2,950.00   

 ต – 11 1 ชุด 2,950.00 2,950.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 2,950.00   

 บ – 1 2 ชุด 3,320.00 6,640.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 6,640.00   

 บ – 33 2 ชุด 2,720.00 5,440.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 5,440.00   

 บ – 43 1 ชุด 2,720.00 2,720.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 2,720.00   

 บ – 46  1 ชุด 2,720.00 2,720.00 คาวัสดุ + คาแรงงาน 2,720.00   



 
 

แบบ ปร.4 แผนท่ี 2/2 
 

 

ท่ี 

 

รายการ 

 

จํานวน 

 

หนวย 
ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน คาวัสดุและ

แรงงานรวม
เงิน(บาท) 

ยอดรวมคาวัสดุและ
คาแรงงานของงานแต

ละประเภท(บาท) 

 

หมายเหต ุราคาหนวยละ
(บาท) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคาหนวย
ละ(บาท) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ก. คาวัสดุและคาแรงงานรวมเงิน 15 งาน - - - - - 1,314,808.15  

ข. FACTOR  F  =  1.3365        442,432.94  

ค. คากอสราง  =  ผลรวมของคาวัสดุและคาแรงงาน  x  FACTOR  F  =   1,314,808.15   x   1.3365 1,757,241.09  

ง. คากอสรางรวมเปนเงินท้ังสิน้                           =     1,757,241.09     บาท   

จ. คากอสรางรวมเปนเงินท้ังสิน้ประมาณ                =     1,757,241.09     บาท     ปดเศษคดิ    1,757,000.00       บาท   

 ตวัอักษร  (-หน่ึงลานเจ็ดแสนหาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน-)   

 





 


