
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำ๓ าล่ม
เรื่อง ประกาศเปีดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายบํ้า หมู่ ๗

(ซอยบ้านนายชาญ) ตำบลสำ๓ าส่ม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค.o ๔๐๕.๓/-ว.๔๕๓ ลงวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดแนว 
ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
รัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทาง 
เดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไวในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐ w w w .gprocurem ent.go.th  ของกรมบัญชีกลาง บัน

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายซาญ) ตำบลสำเภาล่ม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม 
วางท ่อระบายน ํ้า เส ้นผ ่าศ ูนย ์กลาง ๐ .๖ ๐  เมตร ยาว ๑ ๙ ๐ .๐ ๐  เมตร และบ่อพัก ๑ ๙  จุด ตามแบบรูป 
รายละเอียดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม กำหนด ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๓,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) จึงขอประกาศประขาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ 
ราคากลางการจัดจ้างโครงการฯดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

( นายขาญชัย ถารีพันธ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

http://www.gprocurement.go.th


แบบ บก.๐©

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ขื่อ'โครงการ โครงการก่อลร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายชาญ) 
ตำบลสำเภาล่ม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑(ร;(ะ,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า หมู่ ๗ (ซอยบ้านนายชาญ) ตำบล 

สำเภาล่ม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้ได้พ้ืนผิว 
จราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ 
เมตร และบ่อพัก ๑๙ จุด ตามแบบรูปรายละเอียดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๕๓,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้า 
หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญขีประมาณการราคากลาง 

๖.๑ แบบ ปร. ๔ 
๖.๒ แบบ ปร.๕
๖ .๓ ............................................................................................
๖ .๔ ............................................................................................

๗. รายขื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายพงษ์ธร ก้อนสมบัติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
๗.๒ นายพงศกร อินทรชิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงาบธุรการ
๗.๓ นายอดุลย์ สุขรัตนี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ



แบบ ปร. 5สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7(ซอยบ้านนายชาญ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือให้ได้พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา dia.0.60 เมตร ยาว 190.00 เมตร และบ่อพัก 19 จุด 
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม)

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 7(ซอยบ้านนายชาญ) ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าของงาน (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม)
แบบเลขท่ี
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 1 แผ่น
ประมาณราคาเม่ือวันท่ี วันท่ี 14 กันยายน 2564

ลำดับท่ี รายการ
รวม

ค่างานต้นทุน 
(บาท)

Factor F
รวม

ค่าก่อสร้าง 
(บาท)

หมายเหตุ

1 ประเภทงานถนน 847,520.58 1.3607 1,153,221.25 Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 
ดอกเบ้ียเงินกู้ 5% 
เงินประกันผลงานหัก 0% 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

1,153,221.25 ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
1,153,000.00 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

,  , 1 sT lt 1(ลงซอ) .....................ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง
(นายพงษ์ธร ก้อนสมบัติ )วัริ71.

( นายพงศกร อินทรซิต )

(ลง'ซ่ือัL - ว ั- น ้^ ,c 'm A .....
(นายอดุลย์ สุขรตนี)

กรรมการ



ประ๓ ทงาบ

สถานท่ีก่อสร้าง 
เจ้าของงาน 
ประมาณราคาเมื่อวันที่

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง ปร.4 แผ่นท่ี 1/1
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7(ซอยบ้านนายซาญ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือให้โต้พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา dia.0.60 เมตร ยาว 190.00 เมตร และปอพัก 19 จุด 
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม)
หมู่ท่ี 7(ซอยบ้านนายชาญ) ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม)
วับท่ี 14 กันยายน 2564

ล ำด ับ ท ี่
ร าย ก าร

หน ่วย ป ร ิม าณ
ค ่างาน ต ้น ท ุน  (บ าท ) F a c to r  F

( F n )

ร าค าก ล าง  (บ าท )

ร าค าต ่อ ห น ่วย ร าค าท ุน ราคาพ่อหน่วยx f n ร าค าก ล าง

ก งานก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ
1 งานรื้อบ ่อพ ักน ํ้าเด ิม บ่อ 11.00 268 .56 2 ,954 .16 1.3607 365 .43 0 4 ,019 .73
2 งาบรื้อผ ิวทางเด ิมเด ิม ตร.ม. 760 .00 116.16 88 ,283 .6 5 1.3607 158 .063 120 ,12 7 .57
3 งานถางป ่าและข ุดตอ ขนาดหนัก ตร.ม. 190 .00 4.89 929 .1 0 1.3607 6 .6 5 4 1,264.23
4 งานรื้อท ่อกลมเด ิม ม. 113 .00 141.45 15,983 .47 1.3607 192 .466 21 ,748 .71
5 งานดินถม(ดินเดิม) ลบ.ม. 49 .50 143.85 7 ,120 .77 1.3607 195 .742 9 ,689 .24
6 งาบทรายรองใต ้ผ ิวทางคอนกรีตและหลังท ่อ ลบ.ม. 84.28 543 .23 45 ,7 8 3 .0 0 1.3607 739 .1 6 6 6 2 ,296 .9 3
7 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซ ีเมนต์คอนกรีต หนา 0 .15  เมตร ตร.ม. 760 .00 399 .56 3 03 ,66 6 .69 1.3607 543 .68 3 413 ,19 9 .26
8 งานรอยต่อเพ ื่อขยายตามขวาง ม. 4 .00 156.91 627 .63 1.3607 213 .505 854 .02
9 งานรอยต่อเผ ื่อหดตามขวาง ม. 64 .00 98 .3 2 6 ,292 .69 1.3607 133 .789 8 ,562 .47

10 งานรอยต่อตามยาว ม. 167 .00 72.48 12,104.61 1.3607 98 .627 16,470 .75
11 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตร.ม. 38.00 270 .0 0 10 ,260 .00 1.3607 367 .38 9 13,960 .78
1 2 งานท ่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด dia. 0 .60m . ม. 178 .00 843 .57 150 ,154 .83 1.3607 1,147.841 2 04 ,31 5 .68
13 งานบ่อพ ักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อ 19.00 10,703 .16 2 0 3 ,3 5 9 .9 6 1.3607 14 ,563 .7 84 2 76 ,71 1 .89

รวม ราค าต ้น ท ุน งาน ท าง 847,520.58 -
FACTOR F 1 .3 6 0 7 -

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,153,221.25 1,153,221.25

(ลงซ่ือ). ............  ....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์ธร ก้อนสมบ้ติ )

(ลงซ่ือ)......!.....ไ/รีรีรีรีรี^......... กรรมการ
(นายพงศกร อินทรซิต)

กรรมการ


