
กลุมงาน/งาน
ช่ือโครงการ/งานกอสราง กอสรางถนนคสล.สายโรงรม-เขามวง
สถานท่ีกอสราง หมูท่ี 1 แบบเลขท่ี ญ
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ทอนหงส
ประมาณการ

รวม หมายเหตุ
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

1 เครื่องจักรปรับเกรดพ้ืนท่ี 360 ตร.ม. - 1.33 478.80 478.80
2 ทรายหยาบ 22 ลบ.ม. 300.00 6,600.00 15.00 330.00 6,930.00
3 เหล็กเสนกลม ุ 15 มม. 94 กก. 19.85 1,872.05 3.00 282.93 2,154.98
4 เหล็กเสนกลม ุ 19 มม. 9 กก. 22.28 198.29 3.00 26.70 224.99
5 ไมแบบเหล็ก (เชาเหมา) 90 เมตร 10.00 900.00 18.00 1,620.00 2,520.00
6 ตะแกรงเหล็ก wiremehs 360 ตร.ม. 30.00 10,800.00 10,800.00
7 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. 54 ลบ.ม. 1,960.00 105,840.00 306.00 16,524.00 122,364.00
8 ยางแอสฟลทติก 14 ลิตร 17.00 238.00 238.00
9 ทอ PVC. 1 เสน 30.00 30.00 30.00

10 แผนโฟม 2 แผน 35.00 70.00 70.00
11 วัสดุหินคลุกไหลทาง 13.50 ลบ.ม. 400.00 5,400.00 15.00 202.50 5,602.50

รวมคาวัสดุ+คาแรงงาน คาวัสดุ 131,948.35 คาแรงงาน 19,464.93 151,413.28

2

แบบ ปร.4 แผนท่ี …1../..1 ...
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หนวย : บาท

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรงงาน

นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ                   เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559



(ลงชื่อ) ประมาณการ (ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ) (นายอาลี  สําแดงสาร)

              นายชางโยธาชํานาญงาน              ผูอํานวยการกองชาง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ (ลงชื่อ) อนุมัติ
(นางชินรัตน  กรงกรด) (นายดุสิต  พละศึก)

     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส   รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลทอนหงส



ช่ือโครงการ/งานกอสราง : กอสรางถนน คสล.สายบานนายกูล-คอกไกนายจําเนียร
สถานท่ีกอสราง : หมูท่ี 7 ต.ทอนหงส
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ  มีจํานวน : 1 หนา
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง : อบต.ทอนหงสอบต.ทอนหงส
คํานวณราคากลาง  เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560

ลําดับท่ี รายการ คางานตนทุน  Factor F คากอสราง หมายเหตุ
1 งานกอสรางอาคาร
2 งานทาง 97,990.76 1.4019 137,373.24
3 งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม
4 งานกอสรางชลประทาน

หมายเหตุ
ปายประชาสัมพันธโครงการ 3,000.00 3,000.00

เง่ือนไขการใชตาราง Factor F
เงินลวงหนาจาย…….................%
เงินประกันผลงานหัก...............%
ดอกเบี้ยเงินกู.........................%
ภาษีมูลคาเพ่ิม........................%

140,373.24
137,300.00

(นายวิรัช  ระวังวงศ) (นางดรุณี  แกวรจนา)

(นายอนุวัฒน  วรรณรัตน) (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)

(ลงชื่อ).................................................. ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายอาลี  สําแดงสาร)

(ลงชื่อ).................................... กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ)......................................... กรรมการกําหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).................................... กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ)......................................... กรรมการกําหนดราคากลาง

แบบ ปร.5(ก)
แบบสรุปคากอสราง

หนวย : บาท

รวมคากอสราง
คิดเปนเงินงบประมาณ(ขอใช)



(ลงชื่อ).................................................. ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).................................... กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ)......................................... กรรมการกําหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).................................... กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ)......................................... กรรมการกําหนดราคากลาง



ช่ือโครงการ/งานกอสราง : กอสรางถนน คสล.สายบานนายกูล-คอกไกนายจําเนียร
สถานท่ีกอสราง : หมูท่ี 7 ตําบลทอนหงส
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง : อบต.ทอนหงส
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ท่ีแนบ  มีจํานวน : 1 ชุด
คํานวณราคากลาง : เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560

ลําดับท่ี รายการ
1 งานกอสรางอาคาร
2 งานทาง
3 งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม
4 งานกอสรางชลประทาน

.................ฯลฯ..................

รวมคากอสรางท้ังโครงการ/งานกอสราง
                                        ราคากลาง
ราคากลาง (…หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน........)

(นายวิรัช  ระวังวงศ) (นางดรุณี  แกวรจนา)

(ลงชื่อ).................................... กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ)......................................... กรรมการกําหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).................................... กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ)......................................... กรรมการกําหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).................................................. ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

(นายอนุวัฒน  วรรณรัตน) (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)

(นายอาลี  สําแดงสาร)

สรุป

140,373.24
137,300.00

140,373.24

แบบ ปร.6 แผนท่ี 1/1
แบบสรุปราคากลางงานกอสราง

หนวย : บาท
คากอสราง หมายเหตุ



ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคา/หนวย ราคาทุน FN ราคา/หนวย ราคาทุน
(บาท) (บาท)

1 งานถางปาขุดตอ (ขนาดเบา) 240 ตร.ม. 1.73 415.200 1.4019 2.425 582.069
2 ทรายหยาบรองพ้ืน 12 ลบ.ม. 350.434 4,205.208 1.4019 491.273 5,895.281
3 เหล็ก Expansion Joint (RB 19 ) 0.4 เสน 497.06 198.824 1.4019 696.828 278.731
4 เหล็ก Contraction Joint (RB 15 ) 4.4 เสน 275.915 1,214.026 1.4019 386.805 1,701.943
5 งานผิวทาง 240 ตร.ม. 367.647 88,235.280 1.4019 515.404 123,697.039
6 งานหินคลุก 9 ลบ.ม. 413.58 3,722.220 1.4019 579.798 5,218.180
7 ปายโครงการ 1 ปาย 3000 3,000.000

รวมคางาน 97,990.758 รวมเปนเงิน 140,373.244
137,300.000

(ลงชื่อ)             ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายอาลี  สําแดงสาร)

(ลงชื่อ) กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กรรมการกําหนดราคากลาง
(นายอนุวัฒน  วรรณรัตน) (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กรรมการกําหนดราคากลาง
(นายวิรัช  ระวังวงศ) (นางดรุณี  แกวรจนา)

ขอใชเพียง
(หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)

แบบสรุปคากอสราง
โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายกูล-คอกไกนายจําเนียร





ตารางเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอสราง


