
 
 

แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
           

1.  ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยใช้ผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE 
(ผสมยางพารา) 

 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   578,000.-  บาท  
 

4. ลักษณะงานโดยสังเขป  ปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยใช้ผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE 
(ผสมยางพารา) 

 

5. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี   20   กุมภาพันธ ์  2561   เป็นเงิน  521,000.- บาท 
 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
  ๔.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 
  ๔.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (ปร.5) 
 

7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ท่ี   
              49 / 2562  ลงวันท่ี   20  กุมภาพันธ์  2562  ดังนี้   
                ๕.1  นายพีรพงษ์  ชาญพล            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง        ประธานกรรมการ 
                ๕.2  นายรังสรรค์  สัจจาวัฒนา       ต าแหน่ง ผ.อการกองส่งเสริมการเกษตร      กรรมการ 
                ๕.3  นายเกียรติรัตน์ จริยะกุลญาณี  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน             กรรมการ 
                 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปร. 5
ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     กระทรวงมหาดไทย

1,348.20                        ตร.ม.
สถานท่ีก่อสร้าง บา้นคลองพดุซา หมู่ท่ี 4 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง
ประมาณการตามแบบ ปร. 4   จ านวน 1 แผ่น
ประมาณราคา  เม่ือวนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์   2562    ระยะเวลาก่อสร้าง  45  วนั

ล าดบัท่ี รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง
1 ประเภทงานทาง 380,259.89                   1.3624 518,066.07                       Factor F

-                                    - เงินล่วงหนา้จ่าย                 0.00%
 - ดอกเบ้ียเงินกู้ 6.00%
 - เงินประกนัผลงานหกั 0.00%
 - เงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 7.00%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 518,066.07                       
ป้ายโครงการ 3,000.00                       3,000.00                           
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 521,000.00                       

สรุป ขอตั้งเบิก 521,000.00                       
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 386.44                           บาท

ลงช่ือ......................................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ.................................................................กรรมการ
                    (นายพีรพงษ ์ ชาญพล)                (นายรังสรรค ์ สจัจาวฒันา)

ลงช่ือ.................................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................................อนุมติั
               (นายเกียรติรัตน์  จริยะกุลญาณี)                     (นายณรงค ์เต้ียงสูงเนิน)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยใชผิ้วจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE  (ผสมยางพารา)โดยมีขนาดความกวา้ง 4.20 ยาว 321 เมตร หนา 0.05 เมตร. 

หมายเหตุ

ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



รวมค่าวสัดุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน(บาท) ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน(บาท) และแรงงาน

1 งานแทคโคต้ 1,348.20     ตร.ม. 25.88           34,891.42         6.69             9,019.46           43,910.87       
2 งานผิว Asphalt concrete (ผสมยางพารา)) 1,348.20     ตร.ม. 196.00 264,247.20       47.32           63,796.82         328,044.02     
3 งานตีเส้นจราจร 8.00 ตร.ม. 275.00 2,200.00           -                    2,200.00         
4 เหล็กกล่องขนาด 1 x 2 น้ิว 5.00            เส้น 401.00 2,005.00           176.00         880.00              2,885.00         
5 งานทาสีน ้ามนั 6.00            ตร.ม. 81.00 486.00              38.00           228.00              714.00            
6 งานทาสีกนัสนิม 6.00            ตร.ม. 91.00 546.00              35.00           210.00              756.00            
7 ค่าร้ือบ่อพกัเดิม 7.00            บ่อ -                    250.00         1,750.00           1,750.00         

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 380,259.89     

                                                                                                                                 ลงช่ือ ....................................................................ผูป้ระมาณการ
                                                                                                                                                        (นายพีรพงษ ์ ชาญพล)

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยใชผิ้วจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE  (ผสมยางพารา) บา้นคลองพดุซา หมู่ท่ี 4 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

โดยมีขนาดความกวา้ง 4.20 ยาว 321 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,348.2 ตารางเมตร และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
ประมาณการวนัท่ี   20    เดือน กุมภาพนัธ์      พ.ศ.  2562                                                                                                                                                            ระยะเวลา             45            วนั

ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี จ  านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร

หมายเหตุ


