
 
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลขนุพัดเพ็ง 

เร่ือง  วิธีการค านวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal  
สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลสระยายโสม 

----------------------------------- 
   

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าราคา
กลางงานก่อสร้างเพ่ือใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.83 
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดย
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งได้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape 
Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลสระยายโสม ตามค าสั่งเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ที่ 
238/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560    ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ด าเนินการก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลสระยายโสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ราคากลางเป็นเงิน 1,894,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงประกาศวิธีการค านวณราคา
กลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ 
www.khunpadpeng.go.th  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 
 
 

 
                     ไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ 

                     (นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์) 
                     นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.khunpadpeng.go.th/


 
 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 และหมู่

ที่ 6 ต าบลสระยายโสม   
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,802,900.-บาท  
3. ลักษณะงานโดยสังเขป   ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 525 เมตร 
                                   ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 3,625 ตารางเมตร 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 1,894,000.-บาท  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ปร.4 และปร.5 

5.1………-………………………………………………………………………..………………………………………….. 
5.2………-……………………………………………………………………………..…………………………………….. 
5.3………-…………………………………………………………………………..……………………………………….. 
5.4………-…………………………………………………………………………………………………………………….. 

     6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

                     6.1.นายพีรศักดิ์    ไกรเตชสังข์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง    ประธานกรรมการ 
6.2.นายเฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ          กรรมการ 
6.3.นายอนนท์ ดวงใจดี  ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน              กรรมการ 

 
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดแนวทางการ

เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการค านวณราคากลาง ตั้งแต่วันที่ 11 
สิงหาคม 2556    เป็นต้นไป การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                   บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่             -                          วันที่   20 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง  ขออนุมัตกิารก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน  
        หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6  ต าบลสระยายโสม 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง 

    ตามค าสั่งเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ที่ 238/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน 
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 1 โครงการ เพ่ือให้การด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคากลาง เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 นั้น 

  คณะกรรมการได้ด าเนินการก าหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามแบบ ปร.4 , ปร.5 ที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 
                                          (ลงชื่อ)…………พีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์..…….ประธานกรรมการ 
                (นายพีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์) 
      
 

(ลงชื่อ)…………เฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด….…กรรมการ 
                  (นายเฉลิมศักดิ์  ชูตาลัด) 
        
 

(ลงชื่อ)……………อนนท์  ดวงใจดี….…กรรมการ 
                  (นายอนนท์  ดวงใจดี) 
 
 
 
                     นรเสฏฐ์  วฏัฏะสุวรรณ                                         ไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์ 
                 (นายนรเสฏฐ์  วัฏฏะสุวรรณ)                                   (นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์) 
                 ปลัดเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง                                 นายกเทศมนตรีต าบลขุนพัดเพ็ง  
 

 
 
 
 



แบบ ปร.5 

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง 

กลุ่มงาน / งาน          ทาง                

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง         ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบา้นโป่ง - บ้านคลองตัน  

สถานที่ก่อสร้าง                       หมู่ที่ 5 และหมู่ที ่6  ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

แบบเลขที ่                             แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท       

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง     กองช่าง เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

แบบ ปร.4  ที่แนบ    มีจ านวน                   2    หน้า 

ประมาณราคา  เมื่อวันที ่                         20 กรกฎาคม 2560 

    หน่วย : บาท 

ล าดับที ่ รายการ ค่างานต้นทุน 
Factor 

F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ 

1 งาน / กลุ่มงาน ทาง 1,419,275.83 1.3347 1,894,307.45   

2 งาน / กลุ่มงาน .....................         

3 งาน / กลุ่มงาน .....................         

4 งาน / กลุ่มงาน .....................         

  .............. ฯลฯ .................         

            

  เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F         

  เงินล่วงหน้าจ่าย ........0.......... %         

  เงินประกันผลงานหัก ......0.......%         

  ดอกเบี้ยเงินกู ้...........6........%         

  ภาษีมูลคา่เพิ่ม .........7........%         

  รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,894,307.45   

สรุป คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น     1,894,000.00   

  ตัวอักษร  (-หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)     

      

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน    จ านวน ...........-...........  ตร.ม.            เฉลีย่ .............-............... บาท / ตร.ม. 

      

                                                 ลงช่ือ                     พีรศักดิ์  ไกรเตชสังข์ 

(นายพีรศักดิ ์ ไกรเตชสังข์) 

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 

               ลงช่ือ                เฉลิมศักดิ ์ ชูตาลัด                                      ลงช่ือ          อนนท์  ดวงใจดี) 

                                 (นายเฉลิมศักดิ ์ ชูตาลัด)                                                 (นายอนนท์  ดวงใจดี) 

                               กรรมการก าหนดราคากลาง                                            กรรมการก าหนดราคากลาง 



 

        แบบ ปร.4 1/2 

ใบประมาณราคา 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  ต าบลสระยายโสม  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มงาน/งาน      ทาง            

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง - บ้านคลองตัน 

เส้นทาง     สายบ้านโป่ง - บ้านคลองตัน 

เนื้องาน     ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 525 เมตร  ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,625 ตารางเมตร 

สถานที่ด าเนินการ    หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี       แบบเลขที ่    แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    กองช่าง เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

ค านวณราคากลางโดย                        คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                  

ประมาณราคาเมื่อวันที่                       20 กรกฎาคม 2560 

หมายเหตุ  ราคาวัสดุก่อสรา้ง อ้างอิงตามราคาส านักงบฯ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจ าเดือน มิถุนายน 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น 

              ที่สืบได้ (ราคาน้ ามันดเีซล 24.00 - 24.99 บาท/ลติร) หน่วย : บาท 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน 

ค่าวัสดุ + ค่าแรง หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานถางป่า - ขุดตอ 2,625.00 ตร.ม. 0.00 0.00 5.20 13,650.00 13,650.00   

2 ขุดรื้อปรับคันทางเดิม และบดทับ 3,625.00 ตร.ม. 0.00 0.00 10.33 37,446.25 37,446.25   

3 งานช้ันรองพื้นทาง (ดินลูกรัง) 0.15 m. 706.00 ลบ.ม. 350.47 247,431.82 51.88 36,627.28 284,059.10 รวมทางเช่ือม 

4 งานช้ันรองพื้นทาง (หินคลุก) 0.20 m. 942.00 ลบ.ม. 449.53 423,457.26 82.66 77,865.72 501,322.98 รวมทางเช่ือม 

5 งาน Prime Coat 3,625.00 ตร.ม. 22.42 81,272.50 6.51 23,598.75 104,871.25   

6 งานผิวลาดยาง (Cape Seal) 3,625.00 ตร.ม. 100.89 365,726.25 0.00 0.00 365,726.25   

ยอดยกไป       1,117,887.83   189,188.00 1,307,075.83   

          

                                      พีรศักดิ ์ ไกรเตชสังข์                                          เฉลิมศักดิ ์ ชูตาลัด                                        อนนท์  ดวงใจดี 

                                 (นายพีรศักดิ ์ ไกรเตชสังข์)                                    (นายเฉลิมศักดิ ์ ชูตาลัด)                                 (นายอนนท์  ดวงใจดี) 

                           ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง                             กรรมการก าหนดราคากลาง                           กรรมการก าหนดราคากลาง 



        แบบ ปร.4 2/2 

ใบประมาณราคา 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  ต าบลสระยายโสม  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุ่มงาน/งาน      ทาง            

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง - บ้านคลองตัน 

เส้นทาง     สายบ้านโป่ง - บ้านคลองตัน 

เนื้องาน     ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 525 เมตร  ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,625 ตารางเมตร 

สถานที่ด าเนินการ    หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี       แบบเลขที ่    แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    กองช่าง เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

ค านวณราคากลางโดย                        คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                  

ประมาณราคาเมื่อวันที่                       20 กรกฎาคม 2560 

หมายเหตุ  ราคาวัสดุก่อสรา้ง อ้างอิงตามราคาส านักงบฯ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจ าเดือน มิถุนายน 2560 และอ้างอิงตามราคาทีม่ีซื้อขายกันภายในท้องถิ่น 

              ที่สืบได้ (ราคาน้ ามันดเีซล 24.00 - 24.99 บาท/ลติร) หน่วย : บาท 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วยนับ 
ราคาวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน 

ค่าวัสดุ + ค่าแรง หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

ยอดยกมา       1,117,887.83   189,188.00 1,307,075.83   

7 งานติดตั้งป้ายจราจร                 

   - ป้ายจราจรแบบ บ - 1 1.00 ป้าย 4,040.00 4,040.00 0.00 0.00 4,040.00 ราคารวม 

   - ป้ายจราจรแบบ ต - 13 1.00 ป้าย 2,840.00 2,840.00 0.00 0.00 2,840.00 ค่าขนส่งและ 

   - ป้ายจราจรแบบ ต - 14 1.00 ป้าย 2,840.00 2,840.00 0.00 0.00 2,840.00 ติดตั้ง 

   - ป้ายแนะน า น.2 4.00 ป้าย 8,510.00 34,040.00 0.00 0.00 34,040.00   

8 งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) กว้าง 15 cm. 236.00 ตร.ม. 290.00 68,440.00 0.00 0.00 68,440.00   

รวมค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน       1,230,087.83   189,188.00 1,419,275.83   

                                      พีรศักดิ ์ ไกรเตชสังข์                                          เฉลิมศักดิ ์ ชูตาลัด                                        อนนท์  ดวงใจดี 

                                 (นายพีรศักดิ ์ ไกรเตชสังข์)                                    (นายเฉลิมศักดิ ์ ชูตาลัด)                                 (นายอนนท์  ดวงใจดี) 

                           ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง                             กรรมการก าหนดราคากลาง                           กรรมการก าหนดราคากลาง 

 


