
แบบปร. 5

งานก่อสร้างถนนคสล.

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตรระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม.

สถานท่ีก่อสร้าง   สายหวัคลอง(ช่วงท่ี 2)   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช

แบบเลขท่ี    - /2561

แบบ ปร. 4  ท่ีแนบ    จ  านวน   1    หนา้
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 9    กรกฎาคม    2561

รวม รวม

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท) (บาท)

1 คา่วสัดุและคา่แรงงาน 457,979.77 1.4019 642,041.84  -ระยะเวลาท างาน(วนั) 30.00
 -ระยะเวลาท างาน(วนั)
 -เงินล่วงหนา้จ่าย  0%

สรุป                                           รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงิน 642,041.84  -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

                          พ้ืนท่ีรวมไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด



งานก่อสร้างถนนคสล.

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตรระยะทาง 250.00 เมตรไหล่ทางขา้งละ 0.50หรือพ้ืนท่ี

สถานท่ีก่อสร้าง   สายหวัคลอง(ช่วงท่ี 2)   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช
แบบเลขท่ี    - /2561
แบบ ปร. 4  ท่ีแนบ    จ  านวน   1    หนา้
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 9    กรกฎาคม    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

                          ไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตรระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 0.50 ม.

แบบปสรุปค่าก่อสร้าง



แบบปสรุปค่าก่อสร้าง



งานก่อสร้างถนนคสล.

สถานท่ีก่อสร้าง   สายหวัคลอง(ช่วงท่ี 2)  หมู่ท่ี 10     ต าบลถ ้าพรรณรา      อ  าเภอถ ้าพรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช

ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  9    กรกฎาคม    2561
ล าดับ รวมค่าวสัดุ

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

1 เกล่ียปรับชั้นทางพ้ืนทางเดิม 1,000.00 ตร.ม. 1.71 1,710.00 1,710.00 กรมบญัชีกลาง

2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก ์240 กก/ตร.ซม.150.00 ลบ.ม. 2,213.08 331,962.00 306.00 45,900.00 377,862.00 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

3 ทรายหยาบรองพ้ืน 50.00 ลบ.ม. 350.00 17,500.00 99.00 4,950.00 22,450.00 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

4 งานไมแ้บบ(ใชเ้วียน 3 คร้ัง) 7.15 ลบ.ม. 532.71 3,808.88 3,808.88 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

5 งานไมแ้บบ 50.00 ลบ.ฟ. 133.00 6,650.00 6,650.00 กรมบญัชีกลาง

6 ตะแกรงWire Mesh ø4 มม. 0.20 x 0.20 ม. 1,000.00 ตร.ม. 25.00 25,000.00 5.00 5,000.00 30,000.00 ราคาทอ้งตลาด

7 เหล็ก RB ø 19 มม. 0.18 ตนั 23,551.40 4,239.25 2,900.00 522.00 4,761.25 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

8 ลวดผูกเหล็ก 6.00 กก. 57.94 347.64 347.64 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

9 แอสฟัลท์ 6.00 ลิตร 40.00 240.00 10.00 60.00 300.00 ราคาทอ้งตลาด

10 โฟมหนา ¾" 3.00 แผ่น 20.00 60.00 10.00 30.00 90.00 ราคาทอ้งตลาด

11 หินคลุกถมไหล่ทาง 40.00 ลบ.ม. 250.00 10,000.00 10,000.00 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน 457,979.77 ยอดยกไป ปร. 5

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

แบบปร.4
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตรหรือพ้ืนท่ี

แบบเลขท่ี      /2561    

ไมน่อ้ยกว่า  1,000  ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด

รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน



งานก่อสร้างถนนคสล.

สถานท่ีก่อสร้าง   สายหวัคลอง(ช่วงท่ี 2)   หมู่ท่ี  10     ต าบลถ ้าพรรณรา      อ  าเภอถ ้าพรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช

ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  9     กรกฎาคม    2561
ล าดับ รวมวสัดุ/

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

1 เกล่ียปรับชั้นทางพ้ืนทางเดิม 1,000.00 ตร.ม.

2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก ์240 กก/ตร.ซม.150.00 ลบ.ม.

3 ทรายหยาบรองพ้ืน 50.00 ลบ.ม.

4 งานไมแ้บบ(ใชเ้วียน 3 คร้ัง) 7.15 ลบ.ม.

5 งานไมแ้บบ 50.00 ลบ.ฟ.

6 ตะแกรงWire Mesh ø4 มม. 0.20 x 0.20 ม. 1,000.00 ตร.ม.

7 เหล็ก RB ø 19 มม. 0.18 ตนั

8 ลวดผูกเหล็ก 6.00 กก.

9 แอสฟัลท์ 6.00 ลิตร

10 โฟมหนา ¾" 3.00 แผ่น

11 หินคลุกถมไหล่ทาง 40.00 ลบ.ม.

รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน ยอดยกไป ปร. 5

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

หน่วยจ านวนรายการ หมายเหตุ
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน

แบบปร.4

โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตรหรือ

แบบเลขท่ี      /2561    

พ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา



ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

ราคาพาณิชยจ์งัหวดั


