
กลุมงาน/งาน ญ
ช่ือโครงการ/งานกอสราง กอสรางถนนคสล.สายเขาวัด-บานนายสมพงค
สถานท่ีกอสราง หมูท่ี 3 แบบเลขท่ี ญ
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ทอนหงส
ประมาณการโดย

รวม หมายเหตุ
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

1 เครื่องจักรปรับเกรดพ้ืนท่ี 400 ตร.ม. - 1.33 532.00 532.00
2 ทรายหยาบ 20 ลบ.ม. 300.00 6,000.00 15.00 300.00 6,300.00
3 เหล็กเสนกลม ุ 15 มม. 105 กก. 19.85 2,092.19 3.00 316.20 2,408.39
4 เหล็กเสนกลม ุ 19 มม. 9 กก. 22.28 198.29 3.00 26.70 224.99
5 ไมแบบเหล็ก (เชาเหมา) 100 ตร.ม. 10.00 1,000.00 18.00 1,800.00 2,800.00
6 ตะแกรงเหล็ก wiremehs 400 9i"," 30.00 12,000.00 12,000.00
7 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. 60 ลบ.ม. 1960.00 117,600.00 306.00 18,360.00 135,960.00
8 ยางแอสฟลทติก 15 ลิตร 17.00 255.00 0.00 255.00
9 ทอ PVC. 1 เสน 30.00 30.00 0.00 30.00

10 แผนโฟม 2 แผน 35.00 70.00 0.00 70.00
11 วัสดุหินคลุกไหลทาง 15 ลบ.ม. 400.00 6,000.00 15.00 225.00 6,225.00

รวมคาวัสดุ+คาแรงงาน คาวัสดุ 145,245.48 คาแรงงาน 21,559.90 166,805.38

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.สายเขาวัด-บานนายสมพงค
สถานท่ีกอสราง : หมูท่ี 3 ต.ทอนหงส
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง : อบต.ทอนหงสอบต.ทอนหงส
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ  มีจํานวน : 1 หนา

ลําดับท่ี รายการ คางานตนทุน  Factor F คากอสราง หมายเหตุ
1 งานกอสรางอาคาร
2 งานทาง 163,298.56 1.4019 228,928.25
3 งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม
4 งานกอสรางชลประทาน

หมายเหตุ
ปายประชาสัมพันธโครงการ 3,000.00 3,000.00

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

231,928.25
228,900.00

แบบ ปร.5(ก)
แบบสรุปคากอสราง

คํานวณราคากลาง     เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2560

รวมคากอสราง

(นายอนุวัฒน  วรรณรัตน) (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)

คิดเปนเงินงบประมาณ(ขอใช)
ตัวอักษร (สองแสนสองหม่ืนแปดพันเการอยบาทถวน)

(นายพล  คณะนา) (นางโสพิศ  มีบุญ)

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

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

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



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

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

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



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

ลําดับท่ี รายการ
1 งานกอสรางอาคาร
2 งานทาง
3 งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม
4 งานกอสรางชลประทาน

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

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

แบบ ปร.6 แผนท่ี 1/1
แบบสรุปราคากลางงานกอสราง

หนวย : บาท
คากอสราง หมายเหตุ

231,928.25

สรุป

231,928.25
228,900.00

(นายพล  คณะนา) (นางโสพิศ  มีบุญ)

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

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

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

(นายอนุวัฒน  วรรณรัตน) (นายกิตติชัย  นาคสุวรรณ)

(นายอาลี  สําแดงสาร)



ราคาทุน ราคาทุน
(บาท) บาท

1 งานถางปาขุดตอ (ขนาดเบา) 400 ตร.ม. 1.73 692.00 1.4019 2.425 970.115
2 ทรายหยาบรองพ้ืน 20.00 ลบ.ม. 350.43 7,008.68 1.4019 491.273 9,825.468
3 เหล็ก Expansion Joint (RB 19 ) 0.40 เสน 497.06 198.82 1.4019 696.828 278.731
4 เหล็ก Contraction Joint (RB 15 ) 7.60 เสน 275.92 2,096.95 1.4019 386.805 2,939.720
5 งานผิวทาง 400 ตร.ม. 367.647 147,058.80 1.4019 515.404 206,161.732
6 งานหินคลุก 15.00 ลบ.ม. 413.58 6,203.70 1.4019 579.798 8,696.967
7 ปายโครงการ 1 ปาย 3,000.00 3,000.00

รวมคางาน 163,258.96 รวมเปนเงิน 231,872.73
228,900.00

(ลงชื่อ)             ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายอาลี  สําแดงสาร)

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

(ลงชื่อ) กรรมการกําหนดราคากลาง (ลงชื่อ) กรรมการกําหนดราคากลาง
(นายพล  คณะนา) (นางโสพิศ  มีบุญ)

คิดเปนเงินขอใช
(สองแสนสองหม่ืนแปดพันเการอยบาทถวน)

แบบสรุปราคางานกอสราง
โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขาวัด-บานนายสมพงค  หมูท่ี 3

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย ราคา/หนวย FN ราคา/หนวย



แบบสรุปราคางานกอสราง
โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขาวัด-บานนายสมพงค  หมูท่ี 3



ตารางเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอสราง

1. ช่ือโครงการ


