
 
แบบ ปร.5 

 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
 

งานอาคาร 
โครงการ   ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค ์
ขนาดกวา้ง  10.00 เมตร   ยาว 16.00 เมตรพร้อมพ้ืนคสล.ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตรพร้อมพ้ืนคสล.
ขนาดกวา้ง 10.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร  หนา 12.00 เมตร 
สถานท่ีก่อสร้าง    โรงเรียนบา้นนาพาหมู่ท่ี 5   ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -      /2557 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  30   กนัยายน    2557 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุค่าแรงงาน 1,819,910.00 1.2706 2,312,377.65  
2 ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 3,000.00  3,000.00  
      

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน   2,315,377.65  
 คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง   2,315,000.00  

(ตวัอกัษร)   สองลา้นสามแสนหน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายอมฤต          คงเจาะ) 
                 ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนโยธาอบต.บางรูป 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                (นางสาวปรียา  เมืองสองศรี) 
                  ต าแหน่ง  นกัวิชาการศึกษา 
 



 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1/3 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 16.00 ม.พร้อมพ้ืนคสล.ขนาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 12.00 ม. 
สถานท่ีก่อสร้าง    โรงเรียนบา้นนาพา   หมู่ท่ี 5       ต าบลถ ้าพรรณรา       อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี -   /2557 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายอมฤต            คงเจาะ                  เม่ือวนัท่ี 30    กนัยายน    2557 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน 
หมาย
เหตุ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานดินขดุดินถม 85.00 ลบ.ม. 150.00 12,750.00 - - 12,750.00  
2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 40.00 ลบ.ม. 2,000.00 80,000.00 - - 80,000.00  
3 งานเหลก็         
 -เหลก็ RB 6 mm. 100.00 เสน้ 70.00 7,000.00 - - 7,000.00  
 -เหลก็ RB 12 mm. 5.00 เสน้ 208.00 1,040.00 - - 1,040.00  
 -เหลก็ RB 15 mm. 105.00 เสน้ 105.00 328.00 - - 34,440.00  
 -เหลก็ DB 16 mm. 40.00 เสน้ 361.00 14,440.00 - - 14,440.00  
4 ตะแกรงส าเร็จรูป# 0.20 ม. 225.00 ตร.ม. 40.00 9,000.00 - - 9,000.00  
5 ไมแ้บบ 84.00 ตร.ม. 400.00 33,600.00 - - 33,600.00  
6 ตะปู+ลวดผูเ้หลก็ 50.00 กก. 40.00 2,000.00 - - 2,000.00  
7 เหลก็ฉาก100x50x20x2.3มม. 55.00 ท่อน 628.00 34,540.00 - - 34,540.00  
 ยอดรวมยกไป       228,810.00  

 
 

 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายอมฤต                คงเจาะ) 
                 หวัหนา้ส่วนโยธาอบต.บางรูป 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 2/3 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 16.00 ม.พร้อมพ้ืนคสล.ขนาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 12.00 ม. 
สถานท่ีก่อสร้าง    โรงเรียนบา้นนาพา   หมู่ท่ี 5       ต าบลถ ้าพรรณรา     อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช    แบบเลขท่ี -   /2557 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายอมฤต               คงเจาะ                        เม่ือวนัท่ี  30   กนัยายน    2557 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา       228,810.00  
8 ท่อเหลก็กลมØ 2" หนา 2.0 มม. 60.00 ท่อน 930.00 55,800.00 - - 55,800.00  

9 ท่อเหลก็กลม Ø 1½" หนา 2.0 มม. 70.00 ท่อน 780.00 54,600.00 - - 54,600.00  

10 หลงัคาเหลก็เมทลัซีส 380.00 ตร.ม. 160.00 60,800.00 - - 60,800.00  
11 งานไฟฟ้า 2-36 วตัตพ์ร้อมขา 10.00 จุด 3,000.00 30,000.00 - - 30,000.00  
12 ไฟอตัโนมติั 2.00 จุด 2,500.00 5,000.00 - - 5,000.00  
13 งานสีน ้ามนัทาโครงหลงัคา 200.00 ตร.ม. 80.00 16,000.00 - - 16,000.00  
14 งานสีน ้า 50.00 ตร.ม. 70.00 3,500.00 - - 3,500.00  
          
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน       454,510.00 ยอดยกไปปร.5 
     

 
 
    
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                    (นายอมฤต             คงเจาะ) 
                  หวัหนา้ส่วนโยธาอบต.บางรูป 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 3/3 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงคข์นาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 16.00 ม.พร้อมพ้ืนคสล.ขนาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 16.00 ม. หนา 12.00 ม. 
สถานท่ีก่อสร้าง    โรงเรียนบา้นนาพา   หมู่ท่ี 5       ต าบลถ ้าพรรณรา     อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช    แบบเลขท่ี -   /2557 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายอมฤต               คงเจาะ                        เม่ือวนัท่ี  30   กนัยายน    2557 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา       454,810.00  
15 งานพืน้สนาม         
 พ้ืนผิวสนามฟุตซอลขนาด10x16 ม.  160.00 ตร.ม. 1,565.00 250,400.00   250,400.00  
 ผลิตจากโพลีพร็อพโพลีนโคโพลีน         
 เมอร์กวา้ง 10 ม. ยาว 16 ม.(+,-มม.)         
 หนาไม่นอ้ยกวา่ 12 มม.         
17 กาวอิพอ็กซ่ี 20.00 กก. 1,650.00 33,000.00   33,000.00  
18 ค่าแรงงาน      644,000.00 644,000.00  
          
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน       1,819,910.00 ยอดยกไปปร.5 
     

 
 
    

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                    (นายอมฤต             คงเจาะ) 
                  หวัหนา้ส่วนโยธาอบต.บางรูป 



 


