
แบบปร. 5

งานก่อสร้างถนนคสล.

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตรระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพ้ืนท่ีรวมไม่นอ้ยกวา่

สถานท่ีก่อสร้าง   สายเลียบภูเขาถ ้า   หมู่ท่ี 9    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช

งานก่อสร้างถนนคสล. - /2561

แบบ ปร. 4  ท่ีแนบ    จ  านวน   1    หนา้
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 6    มีนาคม    2561

รวม รวม

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท) (บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน 585,759.46 1.4019 821,176.19  -ระยะเวลาท างาน(วนั) 30.00
 -ระยะเวลาท างาน(วนั)
 -เงินล่วงหนา้จ่าย  0%

สรุป                                           รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 821,176.19  -เงินล่วงหนา้จ่าย  0%

                                                   ขอใชง้บประมาณคิดเป็นเงินงบประมาณ800,000.00  -ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

                            (ตวัอกัษร)           (-แปดแสนบาทถว้น-)

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

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

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

แบบปสรุปค่าก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ Factor  F หมายเหตุ

 1,350  ตารางเมตร  ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด



แบบปร. 5

งานก่อสร้างถนนคสล.

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตรระยะทาง 270.00 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,350 

สถานท่ีก่อสร้าง   สายเลียบภูเขาถ ้า  หมู่ท่ี 9    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช
แบบเลขท่ี    - /2561
แบบ ปร. 4  ท่ีแนบ    จ  านวน   1    หนา้
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 6    มีนาคม    2561

รวม รวม

ค่างานต้นทุน ค่าก่อสร้าง

(บาท) (บาท)

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

สรุป                                           รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน  -เงินล่วงหนา้จ่าย  0%

                                                   ขอใชง้บประมาณคิดเป็นเงินงบประมาณ  -ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

                            (ตวัอกัษร)     

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

แบบปสรุปค่าก่อสร้าง

ล าดับที่ รายการ Factor  F หมายเหตุ

               ตารางเมตร  ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด



แบบปสรุปค่าก่อสร้าง



แบบปสรุปค่าก่อสร้าง



งานก่อสร้างถนนคสล.

สถานท่ีก่อสร้าง   สายเลียบภูเขาถ ้า   หมู่ท่ี 9     ต าบลถ ้าพรรณรา      อ  าเภอถ ้าพรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช

ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  6     มีนาคม    2561
ล าดบั รวมค่าวสัดุ

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

1 เกล่ียปรับชั้นทางพ้ืนทางเดิม 1,350.00 ตร.ม. 1.71 2,308.50 2,308.50 กรมบญัชีกลาง

2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก ์240 กก/ตร.ซม. 202.00 ลบ.ม. 2,065.42 417,214.84 306.00 61,812.00 479,026.84 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

3 ทรายหยาบรองพ้ืน 60.00 ลบ.ม. 350.00 21,000.00 99.00 5,940.00 26,940.00 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

4 งานไมแ้บบ(ใชเ้วียน 3 คร้ัง) 9.60 ลบ.ม. 532.71 5,114.02 5,114.02 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

5 งานไมแ้บบ 40.00 ลบ.ฟ. 133.00 5,320.00 5,320.00 กรมบญัชีกลาง

6 ตะแกรงWire Mesh ø4 มม. 0.20 x 0.20 ม. 1,350.00 ตร.ม. 25.00 33,750.00 5.00 6,750.00 40,500.00 ราคาทอ้งตลาด

7 เหล็ก RB ø 19 มม. 0.24 ตนั 24,392.52 5,854.20 2,900.00 696.00 6,550.20 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

8 ลวดผกูเหล็ก 10.00 กก. 56.39 563.90 563.90 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

9 แอสฟัลท์ 7.00 ลิตร 40.00 280.00 10.00 70.00 350.00 ราคาทอ้งตลาด

10 โฟมหนา ¾" 8.00 แผน่ 20.00 160.00 10.00 80.00 240.00 ราคาทอ้งตลาด

11 หินคลุกถมไหล่ทาง 54.00 ลบ.ม. 250.00 13,500.00 99.00 5,346.00 18,846.00 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั

รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน 585,759.46 ยอดยกไป ปร. 5

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

                 ตารางเมตร  ไหล่ทางขา้งละ ๐.๕๐ เมตรตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด

รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน

แบบปร.4
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,350  

แบบเลขท่ี      /2561    



งานก่อสร้างถนนคสล.

สถานท่ีก่อสร้าง   สายเลียบภูเขาถ ้า  หมู่ท่ี 9     ต าบลถ ้าพรรณรา      อ  าเภอถ ้าพรรณรา      จงัหวดันครศรีธรรมราช

ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  6    มีนาคม    2561
ล าดบั รวมวสัดุ/

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

1 เกล่ียปรับชั้นทางพ้ืนทางเดิม 1,350.00 ตร.ม.

2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก ์240 กก/ตร.ซม. 202.00 ลบ.ม.

3 ทรายหยาบรองพ้ืน 60.00 ลบ.ม.

4 งานไมแ้บบ(ใชเ้วียน 3 คร้ัง) 9.60 ลบ.ม.

5 งานไมแ้บบ 40.00 ลบ.ฟ.

6 ตะแกรงWire Mesh ø4 มม. 0.20 x 0.20 ม. 1,350.00 ตร.ม.

7 เหล็ก RB ø 19 มม. 0.24 ตนั

8 ลวดผกูเหล็ก 10.00 กก.

9 แอสฟัลท์ 7.00 ลิตร

10 โฟมหนา ¾" 8.00 แผน่

11 หินคลุกถมไหล่ทาง 54.00 ลบ.ม.

รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน ยอดยกไป ปร. 5

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

โครงการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,350  

แบบเลขท่ี      /2561    

                 ตารางเมตร  ไหล่ทางขา้งละ ๐.๕๐ เมตรตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

หน่วยจ านวนรายการ หมายเหตุ
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน


