
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำ๓ าล่ม
เร่ือง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลติกคอนกรีต หมู่ท่ี ๙ (ซอยรวมน้ําใจ ๒)

ตำบลสำ๓ าส่ม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค.๐๔๐๕.๓/ว.๔๔๓ ลงวับที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๖๑ ได้กำหนดแนว 
ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
รัฐ เพื่อให้หน่วยงานรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทาง 
เดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕:๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ไนเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง บัน

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลติก 
คอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยรวม‘นา'ไจ ๒) ผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ 
น้อยกว่า ๑,๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๖๑๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ หูข้าง ฐานบนกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ฐานล่าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมี 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑.๐๐ ตารางเมตร หรือให้ได้พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป 
รายละเอียดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม กำหนด ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๘๘๔,๘๐๐.-บาท 
(แปดแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) จึงขอประกาศประซาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณ 
ราคากลางการจัดจ้างโครงการฯดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๖๔

( นายชาญขัย ถารืพันธ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

http://www.gprocurement.go.th


แบบ บก.0๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. §อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยรวมนํ้าใจ ๒) ตำบลสำเภาล่ม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟ้ลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ (ซอยรวมนํ้าใจ ๒) ผิวจราจร ช่วงที่ ๑ 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ หูข้าง ฐานบนกว้าง ๑๒.๐๐ 
เมตร ฐานล่าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑.๐๐ ตารางเมตร หรือใหได้พื้นที่ผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายละเอียดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๔ เบ็เนเงิน ๘๘๔,๘๐๐.-บาท (แปดแสบแปดหมื่นสี่พัน 
แปดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

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

๗. รายขื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายอดิศักดิ้ คซาไพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายพงศกร อินทรซิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
๗.๓ นายอดุลย์ สุขรัตนี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5
ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนแอสฟ้ลต์คอนกรีต หมู่ท่ี 9(ซอยรวมน้ําใจ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง

ช่วงท่ี 1 ทว้าง 4.00x467=1,868 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 3.00x206=618 ตร.ม.
ช่วงท่ี 3 หูช้าง กว้าง 12.00 ฐานบน 4.50 กว้าง 5.00 =41.008 ตร.ม.หรือให้1ด้พ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,527.00 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม)

สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 9(ซอยรวมน้ําใจ 2) ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี£
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเม่ือวันท่ี วันท่ี 14 กันยายน 2564

ลำดับท่ี รายการ
รวม

ค่างานต้นทุบ 
(บาท)

Factor F
รวม

ค่าก่อสร้าง 
(บาท)

หมายเหตุ

1 ประเภทงานถนน 650,280.17 1.3607 884,836.23 Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 
ดอกเบ้ียเงินกู้ 5% 
เงินประกันผลงานหัก 0% 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างตามงบประมาณ

884,836.23 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
884,800.00 ระยะเวลาประกันผลงาน 2 ปี

(ตัวอักษร) (แปดแสนแปดหม่ืนสีพันแปดร้อยบาทถ้วน)

( ล ง ซ ื อ ) โ โ โ . ........ประธานกรรมการ
( นายmi.0ท่ี คซาไพร)รI V(ลงซื่อ)..... ..กรรมการ

( นายพงศกร อินฑรขิต )



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง ปร.4 แผ่นท่ี 1/1
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟ้ลต์คอนกรีต หมู่ท่ี 9(ซอยรวมน้ําใจ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 4.00x467=1,868 ตร.ม. ช่วงท่ี 2 กว้าง 3.00x206=618 ตร.ม.
ช่วงท่ี 3 หูช้าง กว้าง 12.00 ฐานบน 4.50 กว้าง 5.00 =41.008 ตร.ม.หรือให้ได้พ้ืนท่ีผิวจราจร 
ไม่น้อยกว่า 2,527.00 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม)
หมู่ท่ี 9(ซอยรวมน้ําใจ 2) ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
วันท่ี 14 กันยายน 2564

ปริมาณ ค่างานต้นทุน (บาท) Factor F ราคากลาง (บาท)
ลาดบท รายการ หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาทุน (F n > ราคาต่อหน่วยxfn ราคากลาง

ก งาน OVERLAY ผ ิวถนน

1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา ตร.ม. 678.00 1.65 1,118.70 1.3607 2.25 1,522.22
2 TACK COAT ตร.ม. 2,527.00 27.75 70,124.25 1.3607 37.76 95,418.07
3 ASPHALT CONCRETE ตร.ม. 2,527.00 214.72 542,587.22 1.3607 292.16 738,298.44
4 เคร่ืองหมายบนผิวจราจร ตร.ม. 135.00 270.00 36,450.00 1.3607 367.39 49,597.52

รวมราคาต้นทุนงานทาง 650 ,2 80 .1 7 -
FACTOR F 1.3607 -
รวมค ่าก ่อสร้างเป ็นเง ิน 88 4 ,8 36 .2 3 884 ,8 36 .2 3

ประ๓ ทงาน

สถานท่ีก่อสร้าง 
เจ้าของงาน 
ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

(ลงซ่ือ)... ะ̂/เ̂.:รีรีรี!โโ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
( นายอดิศักด้ี คซาไพร )

(ลงซ่ือ).. .กรรมการ
( นายพงศกร อินทรซิต )


