
ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ตอ่จาก ซอยเทศบาล14 พร้อมวางทอ่ระบายน า้

ปริมาณงาน  ถนน คสล. ความกว้าง 6.00 ม. ความยาว 109  ม.ความหนา 0.15  ม.

พร้อมวางทอ่ระบายน า้ขนาด 0.80 ม.จ านวน 10 ทอ่น (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่แพ)

สถานทีก่่อสร้าง เช่ือมตอ่จาก(ซอยเทศบาล 14 )

เจ้าของแบบ  กองช่าง  เทศบาลต าบลทา่แพ

ประมาณราคาแบบ ปร.4   จ านวน  1  แผน่     

ก าหนดราคากลาง เม่ือวนัที ่18 เดอืน กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2562

คา่วสัดแุละคา่แรงงาน คา่ก่อสร้างทัง้หมด

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร 363,820.00 1.3708 498,724.46

2 ประเภทงานทาง - - -

3 ประเภทงานชลประทาน  -  -  -

4 ประเภทงานสะพานและทอ่เหลี่ยม  -  -  -

    เงินลว่งหน้าจ่าย...........-.....%

    เงินประกันผลงานหกั…5.....%

    ดอกเบีย้เงินกู้ ..............6.....%

    ภาษีมลูคา่เพ่ิม...........7......%

สรุป รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงินทัง้สิน้ 498,724.46

ปรับปรุง ปรับลด 724.46

คิดเป็นเงินงบประมาณ 498,000.00

ตวัอกัษร ส่ีแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร       -        ตารางเมตร ระยะเวลาด าเนินโครงการ  90  วัน

เฉลี่ยราคาประมาณ          -        บาท / ตารางเมตร

ราคากลางงานก่อสร้าง

รายการล าดบัที่ หมายเหตุFactor F

สว่นราชการ  กองช่าง  เทศบาลต าบลทา่แพ

แบบ ปร. 5 

(ลงช่ือ)  ........................................... 
              ( นายสุธา  เนียมมุณี ) 
           กรรมการก าหนดราคากลาง 

(ลงช่ือ)............................................................. 
               ( นางภาวดี  สุปรียสุนทร ) 
         ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 

(ลงช่ือ)......................................................... 
             ( นายอนุวัฒน์     สินยัง ) 
            กรรมการก าหนดราคากลาง 



ปริมาณงาน  ถนน คสล. ความกว้าง 6.00 ม. ความยาว 109  ม.ความหนา 0.15  ม.

พร้อมวางทอ่ระบายน า้ขนาด 0.80 ม.จ านวน 10 ทอ่น (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่แพ)

สถานทีก่่อสร้าง เช่ือมตอ่จาก(ซอยเทศบาล 14 )

รวมคา่วสัดุ

จ านวน หน่วย ราคาหน่วย จ านวนเงิน ราคาหน่วย จ านวนเงิน และคา่แรงงาน

ละ(บาท) (บาท) ละ(บาท) (บาท)

1 งานถนน คสล.

1.1 คอนกรีต 240 ksc 95.00 ลบ.ม. 2,296.00 218,120.00 398.00 37,810.00 255,930.00

1.2 ทรายหยาบรองพืน้ 42.00 ลบ.ม. 317.00 13,314.00 95.10 3,994.20 17,308.20

1.3 เหล็ก wire mesh dia 4 มม.@0.20 654.00 ตร.ม 45.00 29,430.00 15.00 9,810.00 39,240.00

2 งานท่อระบายน า้

2.1 ทอ่ คสล. ศก.0.80 ม. 10.00 ทอ่น 1,261.00 12,610.00 100.00 1,000.00 13,610.00

2.2 ทรายหยาบรองพืน้ 2.00 ลบ.ม. 360.00 720.00 91.00 182.00 902.00

2.3 คอนกรีตหยาบรองพืน้ 180 ksc 1.00 ลบ.ม. 1,588.00 1,588.00 476.40 476.40 2,064.40

2.4 งานขดุดินฝังกลบ 10.00 ลบ.ม. 0.00 0.00 59.00 590.00 590.00

2.5 ปนูซีเมนต์ยาแนวทอ่ 1.00 ถงุ 143.00 143.00 42.90 42.90 185.90

3 งานถมดินปรับระดับถนน

3.1 ดินถม 35.00 ลบ.ม. 200.00 7,000.00 60.00 2,100.00 9,100.00

3.2หนิคลกุ 45.00 ลบ.ม. 233.00 10,485.00 69.90 3,145.50 13,630.50

4.6 ยางมะตอย 5.00 กก. 28.00 140.00 8.40 42.00 182.00

4.7 ตะปู 2.00 ลงั 551.00 1,102.00 0.00 0.00 1,102.00

4.8 ลวดผกูเหล็ก 20.00 กก. 48.00 960.00 0.00 0.00 960.00

4.9 ไม้แบบ+ค า้ยนั 15.00 ลบ.ฟ 498.00 7,470.00 103.00 1,545.00 9,015.00

รวม 363,820.00 บาทยกยอดไป

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตอ่จาก ซอยเทศบาล14 พร้อมวางทอ่ระบายน า้

ที่ รายการ

ปริมาณงาน คา่วสัดสุิ่งของ คา่แรงงาน

หมายเหตุ

แบบ ปร. 4 


