
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสรา้ง  
 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนนภายในหมูบาน    ณ ตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 
 /หนวยงานเจาของโครงการ.......องคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน 
 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับ......... 696,000.........................................................บาท 
 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป 
  โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนนภายในหมูบาน  โดยทําการลงหินคลุกซอมแซมในสวนท่ี
ชํารุด เสียหาย เปนจุด ๆ ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย พรอมเกลี่ยปรับแตง   ลงหินคลุกหนาโดยเฉลี่ย  0.05  เมตร  
จํานวน  19  สาย  รายละเอียดตามแบบและปริมาณงานท่ีกําหนด  ณ ตําบลกําแพงแสน  อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 
 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี.......29 ธันวาคม 2557..........เปนเงิน........ 696,000......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 นางสาวบุษยา  แซคู   ตําแหนง   นักบริหารงาน     กรรมการ 
 6.5 นางสาวิตรี  วิมูลชาติ   ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ /

               เลขานุการ  
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ประมาณราคาคากอสราง    โครงการลงหินคลุกซอมแซมถนนภายในหมูบาน  โดยทําการลงหินคลุกซอมแซมในสวนท่ีชํารุด เสียหาย เปนจุด ๆ ในสวนท่ีชํารุดเสียหาย พรอมเกลี่ยปรับแตง   ลง
หินคลุกหนาโดยเฉลี่ย  0.05  เมตร  จาํนวน  19  สาย  รายละเอียดดังน้ี  
1.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  182  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,092  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   54.60   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายรางไมตาย 3.  หมูท่ี 2  บานรางไมตาย   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม  
2.ผิวจราจรกวางประมาณ  4.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  154  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  616  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   30.80   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงอีเทศ 1.  หมูท่ี 4  บานทุงอีเทศ   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จงัหวัดนครปฐม 
3.ผิวจราจรกวางประมาณ  5.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  156  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  780  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   39   ลบ.ม.  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงอีเทศ 2.  หมูท่ี 4  บานทุงอีเทศ   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จงัหวัดนครปฐม 
4.ผิวจราจรกวางประมาณ  4.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  295  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,180  ตารางเมตร    โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   59   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงอีเทศ 3.  หมูท่ี 4  บานทุงอีเทศ   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จงัหวัดนครปฐม 
5.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  260  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,560  ตารางเมตร    โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   78   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงอีเทศ 5.  หมูท่ี 4  บานทุงอีเทศ   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จงัหวัดนครปฐม 
6.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  126  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  756  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   37.80   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายพลดําริห 1.  หมูท่ี 5  บานวังไมแดง   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
7.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  242  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,452  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   72.60   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายพลดําริห 2.  หมูท่ี 5  บานวังไมแดง   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
8.ผิวจราจรกวางประมาณ  4.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  124  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  496  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   24.80   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงข้ีอาย 3.  หมูท่ี 7  บานทุงข้ีอาย   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
9.ผิวจราจรกวางประมาณ  4.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  42  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  168  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   8.40   ลบ.ม.  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงข้ีอาย 4.  หมูท่ี 7  บานทุงข้ีอาย   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จงัหวัดนครปฐม 
10.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาว รวมประมาณ  187   เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,122   ตารางเมตร    โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   56.10   ลบ.ม.  
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงกระพังโหม – จนัทรเุบกษา (ซอย 1.)  หมูท่ี 8  บานทุงกระพังโหม   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
11.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  106  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  636  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   31.80   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายโรงแกส  หมูท่ี 8  บานทุงกระพังโหม   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ปร.4 แผนท่ี 2/3 
 
12.ผิวจราจรกวางประมาณ  2.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  43  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  86  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   4.30   ลบ.ม.  รายละเอียดตาม
ปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายวันครู 5.  หมูท่ี 9  บานวันครู   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จงัหวัดนครปฐม 
13.ผิวจราจรกวางประมาณ  4.00  เมตร  ระยะทางยาว รวมประมาณ  439   เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,756   ตารางเมตร    โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   87.80   ลบ.ม.  
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายเลียบคลองลาดเตาดํา ฝงซาย  หมูท่ี 10  บานหลังโรงนํ้าแข็ง   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
14.ผิวจราจรกวางประมาณ  4.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  520  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  2,080  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   104   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายเลียบคลองลาดเตาดํา ฝงขวา  หมูท่ี 10  บานหลังโรงนํ้าแข็ง   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
15.ผิวจราจรกวางประมาณ  4.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  125  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  500  ตารางเมตร    โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   25   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงเจรญิทอง 5.  หมูท่ี 11  บานทุงเจริญทอง   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
16.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาว รวมประมาณ  304   เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,824   ตารางเมตร    โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   91.20   ลบ.ม.  
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายทุงเจรญิทอง 9.  หมูท่ี 11  บานทุงเจริญทอง   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
17.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาว รวมประมาณ  289   เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,156   ตารางเมตร    โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   57.80   ลบ.ม.  
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายมาลี  หมูท่ี 11  บานทุงเจริญทอง   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
18.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาว รวมประมาณ  422  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  2,532   ตารางเมตร    โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   126.60   ลบ.ม.  
รายละเอียดตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายศรีมงคล  หมูท่ี 12  บานหนาเกษตร   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
19.ผิวจราจรกวางประมาณ  6.00  เมตร  ระยะทางยาวรวมประมาณ  200  เมตร   หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา  1,200  ตารางเมตร   โดยใชหินคลุกโดยประมาณ   60   ลบ.ม.  รายละเอียด
ตามปริมาณงานท่ีกําหนด      ณ. ถนนสายละอองศรี  หมูท่ี 12  บานหนาเกษตร   ตาํบลกําแพงแสน   อําเภอกําแพงแสน    จังหวัดนครปฐม 
ใชหนิคลกุรวมกัน      1,049.60     ลบ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
ฝายประมาณราคา       กองชางองคการบริหารสวนตําบลกําแพงแสน     
ประมาณราคาโดย        นายนาวิน   ออมสนิ    นายชางโยธา    เมือ่วันท่ี            เดอืน    ธันวาคม    พ.ศ.    2557 
 

 
ลําดับ

ท่ี 

 
รายการ 

 
จํานวน 

 
หนวย 

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน คาวัสดุและ
แรงงานรวมเงิน

(บาท) 

ยอดรวมคาวัสดุและ
คาแรงงานของงานแต

ละประเภท(บาท) 

 
หมาย
เหต ุ

ราคาหนวย
ละ(บาท) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

ราคาหนวย
ละ(บาท) 

จํานวนเงิน
(บาท) 

 ลงหินคลุกซอมแซมถนนภายในหมูบาน          
1. หินคลุก 1,049.60 ลบ.ม. 332.32 348,803.07 - - 348,803.07   
2. เครื่องจักรกลเกลี่ยปรับแตง 20,992 ตร.ม. - - 8.22 172,554.24 172,554.24   
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ก. คาวัสดุและคาแรงงานรวมเงิน 2 งาน      521,357.31  
ข. FACTOR  F  =  1.3365        175,436.73  
ค. คากอสราง  =  ผลรวมของคาวัสดุและคาแรงงาน  = FACTOR  F  ×  1.3365   =   521,357.31  ×  1.3365    696,794.04  
1. คากอสรางรวมเปนเงินท้ังสิน้                              =           696,794.04       บาท   
2. คากอสรางรวมเปนเงินท้ังสิ้นประมาณ                   =           696,000.00       บาท 
 ตวัอักษร      (  -หกแสนเกาหมืน่หกพันบาทถวน-  ) 

 
 


