
 
 
 

แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
           

1.  ชื่อโครงการ  โครงการขยายผิวจราจร คสล. หน้า รพ.สต.โค้งยาง ถึงโรงเรียนโค้งยางวิทยา 
ตําบลโค้งยาง 

 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   450,000.-  บาท  
 

4. ลักษณะงานโดยสังเขป  โครงการขยายผิวจราจร คสล. หน้า รพ.สต.โค้งยาง ถึงโรงเรียนโค้งยาง
วิทยา ตําบลโค้งยาง 

 

5. ราคากลางคาํนวณ ณ วันที่   8  กรกฎาคม   2562   เป็นเงิน  450,000.- บาท 
 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
  6.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 
  6.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (ปร.5) 
 

7. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําส่ังองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ที่   
              205 / 2562  ลงวันที่   8  กรกฎาคม  2562  ดังนี้   
                7.1  นายพีรพงษ์  ชาญพล         ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง        ประธานกรรมการ 
                7.2  นายรงัสรรค์  สัจจาวัฒนา    ตําแหน่ง ผ.อ กองส่งเสริมการเกษตร           กรรมการ 
                7.3  นายเกยีรติรัตน์ จรยิะกุลญาณี  ตําแหน่ง นายช่างโยธาชํานาญงาน           กรรมการ 
                 
 
                                               
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ปร. 5

ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น     กระทรวงมหาดไทย

745.70                           ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หนา้ รพ.สต.โคง้ยาง ถึงหนา้ รร.โคง้ยาง ตาํบลโคง้ยาง อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคง้ยาง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4   จาํนวน 2 แผน่

ประมาณราคา  เมื่อวนัที่  8  กรกฎาคม   2562    ระยะเวลาก่อสร้าง  60  วนั

ลาํดบัที่ รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง

1 ประเภทงานทาง 337,216.03                   1.3624 459,423.12                      Factor F

 - เงินล่วงหนา้จ่าย            0.00%

 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%

 - เงินประกนัผลงานหกั 0.00%

 - เงินภาษีมูลค่าเพิม่ 7.00%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 459,423.12                      

ป้ายโครงการ -                                   

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 459,000.00                      

สรุป ขอตั้งเบิก 459,000.00                      

เฉลีย่ราคา ลบ.ม. ละ 615.53                           บาท

ลงชื่อ......................................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ.................................................................กรรมการ

                    (นายพรีพงษ ์ ชาญพล)                     (นายรังสรรค ์ สจัจาวฒันา)

ลงชื่อ.................................................................กรรมการ ลงชื่อ.................................................................อนุมตัิ

               (นายเกียรติรัตน์  จริยะกุลญาณี)                     (นายณรงค ์เตี้ยงสูงเนิน)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ขยายผวิจราจร คสล. ดยมีขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 745.7 ตารางเมตร

หมายเหตุ

สี่แสนห้าหมื่นเก้าพนับาทถ้วน

คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง



รวมค่าวสัดุ

ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน(บาท) ราคาต่อหน่วย จาํนวนเงิน(บาท) และแรงงาน

1 งานปรับพื้นทางเดิม 745.70        ตร.ม. -                    8.00             5,965.60           5,965.60         

2 ตะแกรงเหล็กขนาด 4 มม. 745.70        ตร.ม. 25.00 18,642.50         5.00 3,728.50           22,371.00       

3 คอนกรีตสาํเร็จรูป 111.85        ลบ.ม. 2,189.00      244,839.65       306.00         34,226.10         279,065.75     

4 ค่าแรงแบบขา้งติดตามยาว 2 ขา้ง 319.00        เมตร -                    11.59           3,697.21           3,697.21         

5 ทรายปรับระดบั 37.29          ลบ.ม. 406.00 15,137.71         99.00           3,691.22           18,828.92       

6 เหล็กขนาด DB Ø 12 มม. 0.11            ตนั 20,204.00 2,222.44           3,300.00 363.00              2,585.44         

7 MATIC JONT SEALAR 179.000      ลิตร 18.00 3,222.00           -                    3,222.00         

8 เหล็กขนาด Ø 19 มม. 0.03            ตนั 18,437.00    553.11              2,900.00      87.00                640.11            

9 ทาสี + จาระบี 210.00        ชุด 4.00 840.00              -                    840.00            

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 337,216.03     

                                                                                                                                 ลงชื่อ....................................................................ผูป้ระมาณการ

                                                                                                                                                        (นายเกียรติรัตน์  จริยะกุลญาณี)

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           

โครงการขยายผวิจราจร คสล. หนา้ รพ.สต.โคง้ยาง ถึงหนา้ รร.โคง้ยาง ตาํบลโคง้ยาง อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา   โดยมีขนาดพื้นที่ไม่นอ้ยกวา่ 745.7 ตารางเมตร

                                  ประมาณการวนัที่   8    เดือน  กรกฎาคม      พ.ศ.  2562                                                                                                ระยะเวลา             60            วนั

ลาํดบัที่ ลาํดบัที่ จาํนวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเครื่องจกัร

หมายเหตุ


