
แบบปร. 5

งานก่อสร้างถนนลาดยาง

สถานท่ีก่อสร้าง   สายซอยคล่ีประชารักษ ์  หมู่ท่ี 1    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบเลขท่ี    - /2561

แบบ ปร. 4  ท่ีแนบ    จ  านวน   1    หนา้
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 27    สิงหาคม    2561

รวม รวม

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท) (บาท)

1 คา่วสัดุและคา่แรงงาน 447,273.60 1.4019 627,032.86  -ระยะเวลาท างาน(วนั) 30.00
 -ระยะเวลาท างาน(วนั)
 -เงินล่วงหนา้จ่าย  0%

สรุป                                           รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงิน 627,032.86  -เงินล่วงหนา้จ่าย  0%

                                                   ขอใชง้บประมาณคิดเป็นเงินงบประมาณ 600,000.00  -ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

                            (ตวัอกัษร)           (-หกแสนบาทถว้น-)

(ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
               (นายจิรศกัด์ิ    แกว้คุม้ภยั)
ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการกองช่า

(ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง
            (นางธมนต ์      อินทนู)
ต าแหน่ง  นกัวิชาการคลงัช านาญการ

(ลงช่ือ).................................................กรรมการก าหนดราคากลาง
              (นายอนุเชษฐ์     สวนกลู)
ต าแหน่ง  นกัพฒันาชุมชนช านาญการ

แบบปร. 5

แบบปสรุปค่าก่อสร้าง

ล าดบัที่ รายการ Factor  F หมายเหตุ

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 960.00  ตารางเมตร ตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด

โครงการ  ก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบ



งานก่อสร้างถนนลาดยาง

สถานท่ีก่อสร้าง   สายซอยคล่ีประชารักษ ์ หมู่ท่ี 1    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช
แบบเลขท่ี    - /2561
แบบ ปร. 4  ท่ีแนบ    จ  านวน   1    หนา้
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 27    สิงหาคม    2561

รวม รวม

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท) (บาท)

1 คา่วสัดุและคา่แรงงาน  -ระยะเวลาท างาน(วนั) 30.00
 -ระยะเวลาท างาน(วนั)
 -เงินล่วงหนา้จ่าย  0%

สรุป                                           รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงิน  -เงินล่วงหนา้จ่าย  0%

                                                   ขอใชง้บประมาณคิดเป็นเงินงบประมาณ  -ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7%

                            (ตวัอกัษร)     

(ลงช่ือ).................................................
           (...............................................)
ต าแหน่ง..............................................
                     ประทบัตรา (ถา้มี)

แบบปสรุปค่าก่อสร้าง

ล าดบัที่ รายการ Factor  F หมายเหตุ

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 960.00  ตารางเมตร ตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด
โครงการ  ก่อสร้างถนนปแอสฟัลทติ์กคอนกรีตผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบ



แบบปสรุปค่าก่อสร้าง



แบบปสรุปค่าก่อสร้าง



งานก่อสร้างถนนลาดยาง

สถานท่ีก่อสร้าง   สายซอยคล่ีประชารักษ ์  หมู่ท่ี  1     ต าบลถ ้าพรรณรา      อ  าเภอถ ้าพรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช

ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  27   สิงหาคม    2561
ล าดับ รวมค่าวสัดุ

ที่ ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ แรงงาน

1 งานพ้ืนทาง

1.1 งานเกรดเกล่ียพ้ืนทางเดิม 960.00 ตร.ม. 1.78 1,708.80 1,708.80 ราคากรมบญัชีกลาง

1.2 งานหินคลุกรองพ้ืนหนา 0.15 เมตร 144.00 ลบ.ม. 250.00 36,000.00 99.00 14,256.00 50,256.00 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

2 งานผิวทาง

2.1 ผิวทางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตหนา 0.04

เมตร ปูบน Peime Coat 960.00 ตร.ม. 376.62 361,555.20 361,555.20 ราคากรมบญัชีกลาง

2.2 งานลาดยาง Prime Coat 960.00 ตร.ม. 15.56 14,937.60 14,937.60 ราคากรมบญัชีกลาง

2.3 สีจราจร Termoplatic Paint กวา้ง 0.10 ม. 67.20 ตร.ม. 280.00 18,816.00 18,816.00 ราคาทอ้งตลาด

(ขาว&เหลือง)

รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน 447,273.60 ยอดยกไป ปร. 5

(ลงช่ือ)............................................................ประมาณราคา
                  (นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั)
                       ผูอ้  านวยการกองช่าง

แบบปร.4
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

โครงการ  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบ

แบบเลขท่ี      /2561    

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 960.00 ตารางเมตร  ตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด

รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน



งานก่อสร้างถนนลาดยาง

สถานท่ีก่อสร้าง   สายซอยคล่ีประชารักษ ์ หมู่ท่ี 1     ต าบลถ ้าพรรณรา      อ  าเภอถ ้าพรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช

ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  27    สิงหาคม    2561
ล าดับ รวมวสัดุ/

ที่ ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ แรงงาน

1 งานพ้ืนทาง

1.1 งานเกรดเกล่ียพ้ืนทางเดิม 960.00 ตร.ม.

1.2 งานหินคลุกรองพ้ืนหนา 0.15 เมตร 144.00 ลบ.ม.

2 งานผิวทาง

2.1 ผิวทางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตหนา 0.04

เมตร ปูบน Peime Coat 960.00 ตร.ม.

2.2 งานลาดยาง Prime Coat 960.00 ตร.ม.

2.3 สีจราจร Termoplatic Paint กวา้ง 0.10 ม. 67.20 ตร.ม.

(ขาว&เหลือง)

รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน ยอดยกไป ปร. 5

(ลงช่ือ)....................................................................
                  (...........................................................)
ต าแหน่ง ..............................................................
                          ประทบัตรา (ถา้มี)

หน่วยจ านวนรายการ หมายเหตุ
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน

แบบปร.4

โครงการ  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบ

แบบเลขท่ี      /2561    

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า 960.00 ตารางเมตร  ตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา


