
แบบ ปร.5 
 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
 

งานทาง 
โครงการ   ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมเหลก็   
ผิวจราจรกวา้ง  4.00  เมตร  ระยะทาง  170  เมตร  หนา  0.04  เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 
ไม่นอ้ยกวา่  680  ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน ้าขนาด 0.60 x 1.00 เมตรจ านวน 1 จุด ๆ ละ 7 ท่อน 
สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 9    สายโคกตอ    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -      /2557 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 20    ตุลาคม    2557 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ประเภทงานทาง 288,715.50 1.3574 391,902.42  
2 ป้ายโครงการ 3,000.00  3,000.00  
      

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน   394,902.42  
 คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง   394,000.00  

(ตวัอกัษร)   สามแสนเกา้หม่ืนส่ีพนับาทถว้น 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายจิรศกัด์ิ   แกว้คุม้ภยั) 
                 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                (นางอนงคภ์สัร์  แกว้คุม้ภยั) 
                  ต าแหน่ง  นิติกร 
 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1/2 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานถนนลาดยาง 
โครงการ    ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายโคกตอ 
สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 9        ต าบลถ ้าพรรณรา       อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี -   /2557 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั            เม่ือวนัท่ี 20      ตุลาคม      2557 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

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

          
1 งานเกรดปรับแตง่พ้ืนทางเดิมพร้อมบด

อดัแน่น 
680.00 ตร.ม. 0.00 0.00 9.46 6,432.80 6,432.80  

2 งานพ้ืนทางหินคลุก(คิวแน่น) 102.00 ลบ.ม. 742.00 75,684.00 0.00 0.00 75,684.00  
3 งานไพร์มโคท้ (Prime  Coat) 680.00 ตร.ม.   33.60 22,848.00 0.00 0.00 22,848.00  
4 งานผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 680.00 ตร.ม. 253.24 172,203.20 0.00 0.00 172,203.20  
5 งานตีเสน้จราจร         
 -สีเหลือง 4.25 ตร.ม. 230.00   977.50 0.00 0.00 977.50  
 -สีขาว - ตร.ม. 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
6 งานท่อลอดกลม คสล.         
 -ขนาด Ø 0.40  x 1.00 ม. - ท่อน 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 -ขนาด Ø 0.60  x 1.00 ม. 7.00 ท่อน 1,510.00 10,570.00 0.00 0.00 10,570.00  

 ยอดรวมยกไป       288,715.50  
 
 

 

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



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 2/2 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานถนนลาดยาง 
โครงการ    ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายซอยเจริญมีแสง 
สถานท่ีก่อสร้าง    หมู่ท่ี 10       ต าบลถ ้าพรรณรา     อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช    แบบเลขท่ี -   /2557 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั                เม่ือวนัท่ี 20   ตุลาคม     2557 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

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

 ยอดยกมา       288,715.50  
6 -ขนาด Ø 0.80  x 1.00 ม. - ท่อน 2,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 -ขนาด Ø 1.00  x 1.00 ม. - ท่อน 2,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

 -ขนาด Ø 1.20  x 1.00 ม. - ท่อน 4,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

          
          
          
 รวม       0.00  
          
          
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน       288,715.50 ยอดยกไปปร.5 
     

 
 

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



 
 


