
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยอด 

เรื่อง   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานแอโรบิค สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด 
 

………………………………………………………………………… 
 

    ด้วยเทศบาลตำบลห้วยยอด จะดำเนินการก่อสร้างลานแอโรบิค สนามกีฬากลางอำเภอ              
ห้วยยอด ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 30 – 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 743 ตาราง
เมตร งบประมาณ 582,000.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น 
  

 เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงการคลังที่ 0405.3/ว 453 ลงวันที่  3  ตุลาคม  
2561 จึงขอเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานแอโรบิค สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด เป็นเงิน 
582,000.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ  ณ วันที่  30  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                                      
 

      (นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์) 
      นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างลานแอโรบิค สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองการศึกษา เทศบาลตำบลห้วยยอด 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  582,000.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างลานแอโรบิค สนามกีฬากลางอำเภอห้วยยอด ขนาดกว้าง 23 เมตร 
ยาว 30 – 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 743 ตารางเมตร  
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  27  สิงหาคม  2564 เปน็เงิน 580,000.- บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) จำนวน 1 แผ่น 
    6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น 
    6.3 แบบแปลน จำนวน 7 แผ่น 
    6.4 ............................................................................................................................. ........................ 
    6.5 .................................................................................................. ................................................... 
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  

7.1 นางกิ่งกาญจน์  เกียรติเมธา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวสุภาวดี  สงหนู   ตำแหน่ง นักจัดการงารทั่วไปปฏิบัติการ              กรรมการ 

    7.3 นายเฉลิมศักดิ์  ศรีทัยแก้ว  ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ     กรรมการ 
 

 
 
     
 
     
 



แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1ประมาณราคาคา่ ก่อสร้างลานแอโรบคิ คสล.
สถานที่ก่อสร้าง       แบบเลขที่ กศ. 03 /2565
งานวิศวกรรมโยธา            กองช่าง      เทศบาลต าบลห้วยยอด
ค านวณราคาโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  เม่ือวนัที่    26 สิงหาคม 2564

ราคาตอ่หนว่ย จ านวนเงิน ราคาตอ่หนว่ย จ านวนเงิน

1 743.00     ตร.ม. -                      -                        11.37              8,447.91           8,447.91              
2 7.51         ลบ.ม. -                      -                        148.00            1,111.48           1,111.48              
3 งานรองพืน้ (ลกูรัง) 223.50     ลบ.ม. 186.30            41,638.05         55.89              12,491.42        54,129.47            
4 46.43       ลบ.ม. 397.20            18,442.00         99.00              4,596.57           23,038.57            
5 79.39       ลบ.ม. 1,819.84        144,477.10       306.00            24,293.34        168,770.44          
6 65.00       ตร.ม. 400.00            26,000.00         133.00            8,645.00           34,645.00            

 - ตะปู 16.25       กก. 37.38              607.43              -                      -                        607.43                 
7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป ขนาด Ø  4 มม.@ 0.20 ม.# 743.00     ตร.ม. 31.30              23,255.90         5.00                3,715.00           26,970.90            
 - RB 9 มม. 364.87     กก. 29.71              10,840.29         4.10                1,495.97           12,336.25            
 - DB 12 มม. 84.69       กก. 26.41              2,236.66           3.30                279.48              2,516.14              
 - ลวดผกูเหล็ก 13.48       กก. 35.00              471.80              -                      -                        471.80                 

8 งานเหล็กฝาตะแกรง
40.00       ทอ่น 293.00            11,720.00         87.90              3,516.00           15,236.00            

 - เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.0 มม. 9.00         ทอ่น 440.09            3,960.81           132.03            1,188.27           5,149.08              
9 งานขดัเรียบผิวพืน้ 743.00     ตร.ม. -                      -                        40.00              29,720.00        29,720.00            
10 งานทาสีน า้มนั (สีรองพืน้กันสนิมทัว่ไป 1 เที่ยว,สีทบัหน้า 2 เที่ยว) 29.24       ตร.ม. 58.00              1,695.92           35.00              1,023.40           2,719.32              
11 งานซ่อมแซมปรับระดบับอ่พกั คสล. (ของเดิม) 1.00         บอ่ 600.00            600.00              -                      -                        600.00                 รวมคา่แรง

12 งานทาสีพืน้พร้อมเส้นสนาม 743.00     ตร.ม. 44.00              32,692.00         34.00              25,262.00        57,954.00            
318,637.95      125,785.83     444,423.78        รวมราคาก่อสร้างทัง้หมด

ก่อสร้างลานแอโรบิค คสล. กว้าง 23 เมตร ยาว 30-40 เมตร

งานขดุรือ้พืน้เดิมแล้วบดทบั (ลกูรัง หนา 10 ซม.)

งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ซม.)
งานทรายหยาบอดัแนน่

ล าดบัที่

งานขดุดิน

งานไม้แบบ (80%)

หนา 0.10 เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 743 ตารางเมตร

 - เหล็กแบน 50 x 3.0 มม.

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง

ราคาวสัดสุิ่งของ คา่แรงงาน
รายการ

สนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด  เทศบาลต าบลห้วยยอด

รวมคา่วสัดแุละคา่แรง หมายเหตุจ านวน หนว่ย



แบบ ปร.5(ก.)

โครงการ ก่อสร้างลานแอโรบคิ คสล.

สนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด  เทศบาลต าบลห้วยยอด

สว่นราชการ    

กศ. 03 /2565

เจ้าของงาน กองการศกึษา  เทศบาลต าบลห้วยยอด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจ านวน               1     หน้า

ค านวณราคาเม่ือวนัที่     26 สิงหาคม 2564
หนว่ย : บาท

 

2

   

สรุป 580,239.68           
580,000.00           

 

1 ปา้ย)

ตัง้จ่าย งบประมาณการก่อสร้างในครัง้นี ้

นกัวิชาการศกึษาช านาญการ

ขนาดหรือปริมาณงาน       

ภาษีมลูคา่เพ่ิม…….....…7………%

444,423.78               1.3056 580,239.68           

2 ปา้ย (ปา้ยชัว่คราว จ านวน 1 ปา้ย , ปา้ยถาวร  จ านวน

ดอกเบีย้เงินกู้….......……5………%

ราคาคา่ก่อสร้างเป็นเงินทัง้สิน้

ปา้ยโครงการก่อสร้าง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร   จ านวน 

เฉลี่ยราคาประมาณ                    

(นางก่ิงกาญจน์  เกียรติเมธา)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

                 (ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ

คา่วสัดแุละคา่แรงงาน FACTOR   F คา่ก่อสร้างทัง้หมด

เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F งานอาคาร

ตวัอกัษร

  (นางสาวสภุาวดี  สงหน)ู

เงินลว่งหน้าจ่าย…….…..0..…….%

1

เงินประกันผลงานหกั……0..…….%

        สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ห้าแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ล าดบัที่

งานวิศวกรรมโยธา      กองช่าง      เทศบาลต าบลห้วยยอด

(นายเฉลิมศกัดิ์  ศรีทยัแก้ว)

รายการ

ก่อสร้างลานแอโรบคิ คสล.

หมายเหตุ

นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตัิการ วิศวกรโยธาปฏบิตัิการ

       (ลงช่ือ)..........................................กรรมการ    (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ


