
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านในไร่ (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่  4      

.................……………………………… 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตา้บลถ ้าพรรรรรา ีคควาีรรสสงค์ะสสอบราคาะ้างเหีา  โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านในไร่ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่  4 ต้าบลถ ้าพรรรรรา อ้าเภอถ ้าพรรรรรา  
ะังหวัดนครศรคธรรีราช 

 โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรคตเสริีเหล็กผิวะราะร  กว้าง  3.00  เีตร  รสยสทาง  400  
เีตร  หนา 0.15 เีตร แลสลงหินคลุกไหล่ทางข้างลส  0.50  เีตร  พรร้อีติดตั งร้ายรรสชาสัีพัรนธ์โครงการ 
รายลสเอคยดตาีแบบแรลนทค่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรรรราก้าหนด    

ราคากลาง  672,000.-   บาท  (หกแสนเะ็ดหีื่นสองพัรนบาทถ้วน) 
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  

1.  เร็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรีดา  ผู้ีคอาชคพรรบัะ้างทค่สอบราคาะ้างเหีาดังกลา่ว 
2.  ไี่เร็นผู้ทค่ถูกแะ้งเวคยนชื่อเรน็ผู้ทิ งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิะ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วน  
     ท้องถิ่น ในขรสทค่ยืน่ซองสอบราคา 
3.  ไี่เร็นผู้รับเอกสิทธิหรือควาีคุ้ีครอง  ซึ่งอาะรฏิเสธไี่ยอีรับขึ นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ 
     เสนอราคา    ได้ีคคา้สั่งให้สลสสิทธิ์ควาีคุ้ีกันเชน่ว่านั น  
4.  ไี่เร็นผู้ีคผลรรสโยชน์หรือ คีส่วนได้เสคยร่วีกันกับผู้เสนอราคารายอื่นทค่เข้าเสนอราคา  ให้แก่
องค์การ 
     บริหารส่วนตา้บลถ ้าพรรรรรา  อ้าเภอถ ้าพรรรรรา  ะังหวัดนครศรคธรรีราช  ร  วันรรสกาศ
สอบราคา  
     หรือไี่เร็นผู้กรสท้าอันเรน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเร็นธรรีในการสอบราคาครั งนค  
5.  ีคผลงานก่อสร้างรรสเภทเดคยวกัน  ไี่น้อยกวา่  336,000.-  บาท 
6.  บุคคลหรือนิติบุคคลทค่ะสเข้าเร็นคู่สัญญาต้องไี่อยู่ในฐานสเร็นผู้ไี่แสดงบัญชครายรับรายะา่ย
หรือแสดง 
     บัญชค    รายรบัรายะา่ยไี่ถกูต้องครบถ้วนในสารสส้าคัญ 
7.  บุคคลหรือนิติบุคคลทค่ะสเข้าเร็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ  ต้องลงทสเบคยนในรสบบ 
     (e-Government  Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์  ของกรีบัญชคกลาง  ทค่เวบ็ไซตศ์ูนย์
ข้อีูล 
     ะัดซื อะัดะ้างภาครัฐ 

ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ผู้สนใะงานดังกลา่วข้างตน้ไรดูสถานทคด่้วยตนเอง  ในวนัทค่        ีิถุนายน  2558   โดยให้ีา

พรร้อีกัน  ร  ส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ า้พรรรรรา  ตั งแต่เวลา  11.00  น.  -  12.00  น.  ผู้ใดไี่ไรดู
สถานทค่ก่อสร้างถือว่าได้ดสูถานทค่แล้ว  ะสอ้างให้พร้นควาีรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรรรราไี่ได้ 

 
ก้าหนดยื่น/... 
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  ก้าหนดยื่นซองสอบราคา   
-    ร   องค์การบริหารส่วนต้าบลถ า้พรรรรรา  ในวันทค่    28 พฤษภาคม - 9    มิถุนายน  

2558  , 11  ีิถุนายน  2558   ในวันแลสเวลาราชการ   
-   ร  ศูนย์ข้อีูลข่าวสารรสดับอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรรรรา  ในวันทค่  10    มิถุนายน   2558  ใน

วันแลสเวลาราชการ   

ก้าหนดเปิดซองสอบราคา 
 ร ศูนย์ข้อีูลข่าวสารรสดบัอ้าเภอ  อ้าเภอถ ้าพรรรรรา    ในวันที่  12   มิถุนายน  2557 เวลา 

10.30  น.   เป็นต้นไป 

  ผู้สนใะติดต่อขอรับ/ซื อเอกสารสอบราคาได้ทค่  ทค่ท้าการองค์การบริหารส่วนตา้บลถ ้าพรรรรรา ราคา
ชุดลส  1,000.-  บาท  รสหว่าง  วนัทค่ 28  พฤษภาคม – 11  มิถุนายน   2558   หรือสอบถาีทางโทรศัพรท์
หีายเลข          0-7530-6258  ในวันแลสเวลาราชการ  หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือ  
www.Thampannara.go.th  

   รรสกาศ  ร  วันทค่    28     เดือนพรฤษภาคี   พร.ศ.2558 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
        (นายโสภร        ผสี) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thampannara.go.th/


 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 
............................................... 

ตาีทค่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรรรรา   ีคควาีรรสสงค์ะสด้าเนินการสอบราคา 
การะ้างเหีาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรคตเสริีเหล็กสายบ้านในไร่ ี.4 ต้าบลถ ้าพรรรรรา โดยท้าการก่อสร้าง
ถนนคอนกรคตเสริีเหล็ก ผิวะราะรกว้าง 3.00 เีตร รสยสทาง 400 เีตร หนา 0.15 เีตร แลสลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างลส 0.50 เีตร พรร้อีติดตั งร้ายรรสชาสัีพัรนธ์ รายลสเอคยดตาีแบบแรลนขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้าพรรรรราก้าหนด  
  วงเงินงบรรสีาร    675,000.--บาท 

ราคากลางทค่ะสใช้ในการสอบราคาะ้างครั งนค คือ    672,000.- บาท 

               รายลสเอคยดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่ีแนบท้ายประกาศนี  

 

   รรสกาศ  ร  วันทค่    28    เดือน พรฤษภาคี  พร.ศ. ๒๕๕8 

 
    (ลงชื่อ) 

( นายโสภร  ผสี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรรรรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1 
แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรคตเสริีเหล็กสายบ้านในไร่ ( ช่วงทค่ 2 ) หีู่ทค่ 4 ต้าบลถ ้าพรรรรรา         
2. /หน่วยงานเะ้าของโครงการ    กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรรรรา 
3. วงเงินงบรรสีารทค่ได้รับะัดสรร   672,000.-บาท 
4. ลักษรสงานโดยสังเขร  ท้าการก่อสร้างถนนคอนกรคตเสริีเหล็ก ผิวะราะรกว้าง 3.00 เีตร 

รสยสทาง 400 เีตร หนา 0.15 เีตร แลสลงหินคลุกไหล่ทางข้างลส 0.50 เีตร พรร้อีติดตั ง
ร้ายรรสชาสัีพรันธ์  รายลสเอคยดตาีแบบแรลนขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรรรราก้าหนด  

5. ราคากลางค้านวร  ร  วันทค่    12    เดือน  พรฤษภาคี  พร.ศ.๒๕๕8 เร็นเงิน 672,000.-บาท 
6. บัญชครรสีารการราคากลาง   

6.1  ตาี  (สรุรผลการรรสีารราคาค่าก่อสร้าง/รรสีารราคาค่าก่อสร้างทค่แนบท้ายนค ) 
6.2………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
6.3……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
6.4…………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
6.5…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     7.  รายชื่อครสกรรีการก้าหนดราคากลาง  ตาีรายลสเอคยดดังนค  
          ๑.  นายสทุธิวงศ์  สวัสดิวงศ์      ต้าแหน่ง  รลดัองค์การบริหารส่วนต้าบล เร็น รรสธาน
กรรีการ 

          ๒.  นายะิรศักดิ์  แก้วคุ้ีภัย      ต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการกองช่าง            เร็น กรรีการ 
          ๓.  นางอนงค์ภัสร์  อยู่พิรทักษ์    ต้าแหน่ง  นิติกร                              เร็น กรรีการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทกึข้อความ 

 
ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี ๑๒    เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เร่ือง   รายงานผลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 
       ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา ท่ี ๒๐๙ /๒๕๕๘  ลงวนัท่ี          มีนาคม  ๒๕๕๘ 
  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  จ านวน  ๑    โครงการดงัน้ี 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่ (ช่วงท่ี ๒)   หมู่ท่ี ๔    ต าบลถ ้าพรรณรา     
อ าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๔๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรและลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการจ านวน ๑  ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (บรรจุอยูใ่นแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หนา้ ๖๐ ล าดบัท่ี ๑๕) 

         เม่ือวนัท่ี ๘    พฤษภาคม   ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดพ้ร้อมกนั
ประชุมและพิจารณาร่วมกนั  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา  แลว้มีมติเห็นชอบโดยก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างจ านวน ๑   โครงการ  รายละเอียดตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
       
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั) 
                 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                (นางอนงคภ์สัร์  อยูพิ่ทกัษ ์) 
                  ต าแหน่ง   นิติกร 
 



 
-๒- 

 
เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
            -เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (ลงช่ือ)................................................ 
                 (นางกาญจนา      สโมสร) 
                   หวัหนา้ส่วนการคลงั 
 
 
-ทราบและด าเนินการต่อไป 
 
  (ลงช่ือ)................................................ 
                 (นายโสภณ          ผสม) 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 



 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี ๑๒      เดือน พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เร่ือง   บนัทึกคณะกรรมการก าหนดราคากลาง................................................................................................. 

อ้างถึง    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเลขท่ี ๒๐๙/๒๕๕๘  ลงวนัท่ี  ๗    พฤษภาคม    ๒๕๕๘ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 เร่ืองเดมิ    ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  แผนงานเคหะและ
ชุมชน    งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน   งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ  หนา้ท่ี ๑๗  จ านวน  ๑ โครงการ  ตั้งไว ้ ๖๗๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  

ข้อเท็จจริง 

ตามท่ีจงัหวดัไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๕  
เมษายน  ๒๕๕๕  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั  นั้น 

บดัน้ี  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แจง้วา่   คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี ๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๕๗ 
เห็นชอบมาตราการการด าเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานของภาครัฐ  เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบั
การจดัหาพสัดุในงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีการก าหนดราคากลางสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและ
เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัระเบียบเก่ียวกบัการพสัดุตามท่ีส านกังบประมาณเสนอ  รายละเอียดปรากฏตามส าเนา
หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๖/ว ๑๘๕ ลงวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๗ท่ีส่งมาพร้อมน้ี    

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่ (ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๔    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอ
ถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง  ๓.๐๐  เมตร 
ระยะทาง  ๔๐๐  เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตรและลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ ๐.๕๐  เมตรพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสมัพนัธ์โครงการจ านวน ๑ ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด 
งบประมาณ ๖๗๒,๐๐๐.-บาท (-หกแสนเจด็หม่ืนสองพนับาทถว้น-) 

ข้อพจิารณา  คณะกรรมการไดพิ้จารณาบญัชีรายการวสัดุก่อสร้าง   ค่าแรงงาน   ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจ านวน  ๑  โครงการซ่ึงประมาณการไวมี้รายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 



 

                                       (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                                                       (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                                          ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
(ลงช่ือ)..........................................กรรมการก าหนดราคากลาง    (ลงช่ือ)...........................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
           (นายจิรศกัด์ิ   แกว้คุม้ภยั)                                                                (นางอนงคภ์สัร์  อยูพิ่ทกัษ)์ 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง                                                       ต าแหน่ง   นิติกร 
 
 
 
 
 
 

 

กจิกรรมที่ ๑ 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่ (ช่วงท่ี ๒) หมู่ท่ี ๔   ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอ 

ถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง ๓.๐๐ เมตร 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตรและลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการ ๑  ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด งบประมาณ 
๖๗๒,๐๐๐.-บาท   (-หกแสนเจ็ดหม่ืนสองพนับาทถว้น-) 

เห็นควรใชง้บประมาณในราคา ๖๗๒,๐๐๐.-บาท(หกแสนเจด็หม่ืนสองพนับาทถว้น) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปร.5 
 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
 

งานทาง 
โครงการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่ (ช่วงท่ี 2)  
ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  ระยะทาง  400  เมตร  หนา  0.15  เมตรและลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการจ านวน  1   ป้าย 
สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 4    ต าบลถ ้าพรรณรา     อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี -     /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    2   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 12     พฤษภาคม    2558 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ประเภทงานทาง 495,333.08 1.3574 672,365.12  
      
      

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน   672,365.12  
 คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง   672,000.00  

(ตวัอกัษร)   หกแสนเจด็หม่ืนสองพนับาทถว้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั) 
                 ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                               (นางอนงคภ์สัร์  อยูพิ่ทกัษ)์ 
                  ต าแหน่ง  นิติกร  
 



 
 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1/2 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่  (ช่วงท่ี 2) 
สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 4   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชรายละเอียดโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร  
                             หนา 0.15 เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา    แบบเลขท่ี -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั                            เม่ือวนัท่ี 12      พฤษภาคม    2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน 
หมาย
เหตุ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

          
1 งานช้ันพืน้ทางเดมิ         
 1.1 เกล่ียปรับเกล่ียชั้นทางเดิมพร้อมบดอดัแน่น 1,200 ตร.ม. - - 4.00 4,800.00 4,800.00  
2 งานผวิจราจรคอนกรีต         
 2.1 คอนกรีต 180.00 ลบ.ม. 1,950.00 351,100.00 120.00 21,600.00 372,700.00  
 2.2 ทรายหยาบรองพ้ืน 45.00 ลบ.ม. 350.00 15,750.00   15,750.00  
 2.3 งานไมแ้บบ(ใชเ้วยีน 3 คร้ัง) 30.00 ตร.ม. 280.00 8,400.00   8,400.00  
 2.4 เหลก็เสริม         
 -ตะแกรง Wire  Mesh Ø 4มม.@0.20  มม. 1,200.00 ตร.ม. 35.00 42,000.00   42,000.00  
 -DR Ø 12  มม. 0.36.00 ตนั 22,102.00 7,956.72 2,601.00 936.34 8,893.08  

 -SR Ø 12  มม. 0.20 ตนั 24,770.00 4,954.00 2,682.00 536.40 5,490.00  

3 แอสฟัลท์ 20.00 ลิตร 30.00 600.00   600.00  
 ยอดรวมยกไป       458,633.08  

 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ          แกว้คุม้ภยั) 
                           ผูอ้  านวยการกองช่าง 

mailto:มม.@0.20


 
แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 2/2 

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่ (ช่วงท่ี 2) 
สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 4   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชรายละเอียดโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร  
                             หนา 0.15 เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา    แบบเลขท่ี -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั                     เม่ือวนัท่ี 12      พฤษภาคม     2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา       458,633.08  
4 โฟมหนา ¾" 10.00 แผน่ 20.00 200.00   200.00  
5 หินคลุกถมไหล่ทาง 60.00 ลบ.ม. 550.00 33,000.00   33,000.00  
6 งานป้ายโครงการ         
 -ป้ายเหลก็พร้อมการติดตั้งขนาด  1.00 ป้าย 3,000.00 3,000.00 500.00 500.00 3,500.00  
 1.20 x 2.40 เมตร         
          
          
          
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน       495,333.08 ยอดยกไปปร.5 
     

 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ          แกว้คุม้ภยั) 
                          ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 
แบบ ปร.5 

 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 

           โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่  (ช่วงท่ี 2) 
            หมู่ท่ี 4       ต าบลถ ้าพรรณรา     อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช 
            ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  ระยะทาง  400   เมตร  หนา  0.15  เมตรและลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  
            พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 
            สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 4    ต าบลถ ้าพรรณรา     อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
            แบบเลขท่ี -     /2558 
           องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
           แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    2   หนา้ 
           ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 12      พฤษภาคม    2558 
 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน     
      
      

                                                            รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 
                                                            คิดเป็นเงิน 

  
  

(ตวัอกัษร)    
 
 
 
                                                          ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                    (...........................................................................) 
                                                          ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                          ประทบัตรา(ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 1/2 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

งานถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่ (ช่วงท่ี 2) 
สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 4   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชรายละเอียดโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร 
                             หนา 0.15 เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา    แบบเลขท่ี -   /2558 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั                     เม่ือวนัท่ี 12      พฤษภาคม     2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานช้ันพืน้ทางเดมิ         
 1.1 เกล่ียปรับเกล่ียชั้นทางเดิมพร้อมบดอดัแน่น 1,200 ตร.ม.       
2 งานผวิจราจรคอนกรีต         
 2.1 คอนกรีต 180.00 ลบ.ม.       
 2.2 ทรายหยาบรองพ้ืน 45.00 ลบ.ม.       
 2.3 งานไมแ้บบ(ใชเ้วยีน 3 คร้ัง) 30.00 ตร.ม.       
 2.4 เหลก็เสริม         
 -ตะแกรง Wire  Mesh Ø 4มม.@0.20  มม. 1,200.00 ตร.ม.       
 -DR Ø 12  มม. 0.36.00 ตนั       

 -SR Ø 12  มม. 0.20 ตนั       

3 แอสฟัลท์ 20.00 ลิตร       
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 

mailto:มม.@0.20


 
แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 2/2 

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นในไร่ (ช่วงท่ี 2) 
สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 4   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชรายละเอียดโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร 
                             หนา 0.15 เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา    แบบเลขท่ี -   /2558 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั                     เม่ือวนัท่ี 12      พฤษภาคม     2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา         
4 โฟมหนา ¾" 10.00 แผน่       
5 หินคลุกถมไหล่ทาง 60.00 ลบ.ม.       
6 งานป้ายโครงการ         
 -ป้ายเหลก็พร้อมการติดตั้งขนาด1.20 x 2.40 เมตร  1.00 ป้าย       
          
          
          
          
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน         
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 


