
รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

โครงการ  : ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร    หมู ่ 11แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 1 

ปริมาณงานแบ่งออกเป็นจ านวน  3สาย ดังนี ้

สายท่ี 1โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง-บางตอน กวา้ง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 375ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอดสาย 

สายท่ี 2 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง-บางตอน กวา้ง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 187.50ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอดสาย 

สายท่ี 3โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง-บางตอน กวา้ง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,700 ม.ปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 225ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอดสาย 

สถานท่ีก่อสร้าง  :  ถนนเข้าสูพ่ื้นท่ีเพื่อการเกษตร หมู่ 11บ้านห้วยโกเตีย้  ต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ                               
 

ล าดับท่ี 
 

รายการ 
 

จ านวน 
 

หนว่ย 
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน  

ค่าวัสดุและแรงงาน 
 

หมายเหต ุ
ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน ราคา/หนว่ย จ านวนเงิน 

 สายที่ 1         

 - เกรดปรับแตง่พื้นทางเดิมตลอดสาย 10,000 ตร.ม. - - 1.60 16,000 16,000  

 - ลงดนิลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแตง่เรียบตลอดสาย 375 ลบ.ม. 48.74 18,277.50 - - 18,277.50  

 สายที่ 2         

 - เกรดปรับแตง่พื้นทางเดิมตลอดสาย 5,000 ตร.ม. - - 1.60 8,000 8,000  

 - ลงดนิลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแตง่เรียบตลอดสาย 187.50 ลบ.ม. 48.74 9,138.75 - - 9,138.75  

 สายที่ 3         

 - เกรดปรับแตง่พื้นทางเดิมตลอดสาย 8,500 ตร.ม. - - 1.60 13,600 13,600  

 - ลงดนิลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแตง่เรียบตลอดสาย 225 ลบ.ม. 48.74 10,966.50 - - 10,966.50  

 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน       75,982.75  

 



แบบ ปร.5 

สรุปผลการประมาณราคา 
ส่วนราชการ: ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

โครงการ:ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

ปริมาณงาน: สายท่ี 1โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง-บางตอน กวา้ง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 3,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 450

ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอดสาย 

สายท่ี 2โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง-บางตอน กวา้ง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 187.50ลบ.ม.

พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอดสาย 

สายท่ี 3โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง-บางตอน กวา้ง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 375ลบ.ม.

พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอดสาย 

สถานท่ีก่อสร้าง : บ้านห้วยโกเตีย้หมู ่11 ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการโดย นายสวัสด์ิ  จุลนันท์เมื่อวันท่ี 3กุมภาพันธ์2559 

ล าดับท่ี รายการ 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 

รวมเป็นเงิน (บาท) 
FACTOR F 

ค่าก่อสร้างท้ังหมด 

รวมเป็นเงิน (บาท) 
หมายเหต ุ

 ประเภทงานอาคาร 75,982.75 1.2726 96,695.64  

 ประเภทงานถนน     

 ประเภทงานชลประทาน     

 ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม     

 เงื่อนไข     

 - เงินจ่ายลว่งหน้า  0 %     

 - ดอกเบ้ียเงินกู้  7 %     

 - หักเงินประกันผลงาน  0 %     

 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %     

สรุป รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิ้น 

คิดเป็นเงินประมาณเพียง ตัวอักษร (-เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

96,695.64  

96,000.00  

 ขนาดเนือ้ท่ี – ตร.ม. 

 เฉลี่ยราคาประมาณ – บาท/ตร.ม. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

ประมาณการ............................. 

              นายสวสัดิ์  จุลนันท์ 

             ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

เห็นชอบ..................................... 

      นายณรงค์วิทย์  ย่อมสูงเนิน 

 ปลัดอบต.ท่าใหญ่ 

 

อนุมัต.ิ.................................. 

นายโกสิต  บุญเสนา 

นายก อบต.ท่าใหญ่ 

 



 
 

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 

ชื่อ  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหว้ยโกเต้ีย  หมู่ท่ี  11  ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง   

จังหวัดชัยภูม ิ

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร96,000.-บาท(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

ลักษณะงานโดยสังเขป 

สายที่  1 ปริมาณงาน  โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง - บางตอน  กว้าง  5.00  ม.  

      หนาเฉลี่ย  0.15 ม. ยาว 2,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกวา่375 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอดสาย   

สายที่  2  ปริมาณงาน  โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง - บางตอน  กว้าง  5.00  ม.  

    หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว  1,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกวา่  187.50  ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอดสาย   

สายที่  3  ปริมาณงาน  โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางชว่ง - บางตอน  กว้าง  5.00  ม.  

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,700 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกวา่  225  ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับแตง่ผิวจราจรเรียบตลอด 

สาย    รวม  3  สาย 

ราคากลางในการจ้างคร้ังน้ีเป็นจ านวนเงิน  96,000.-บาท(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

ราคากลางค านวณ  ณ  วันท่ี   9 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2559 

บัญชปีระมาณการราคากลาง 

   แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบปร. 4) 

   แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบปร.5 ก) 

รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

   นายสวัสด์ิ  จุลนันท์  

   นางสาวเทว ี แก่นท้าว 

   นายนพดล  พลธรรม 
 
 


