
ปร.4  หน้าที่ 1/3

ส่วนราชการ เทศบาลนครรังสิต

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล.  ซอยรังสิต-นครนายก 8 (ต่อจากของเดิมช่วงสุดท้าย) สถานที่ก่อสรา้ง ต้าบลประชาธปิตัย์  อ้าเภอธญับรีุ  จังหวดัปทมุธานี 

ระยะทาง 0       ถึง กม.ที่ 0 แบบเลขที่ 16/2560

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง   6.00      ม.       ไหล่ทาง หนิคลุก

ประมาณราคาวันที่

Factor F
ราคาต่อหน่วย ราคาทนุ ( FN ) ราคาต่อหน่วยXFN ราคากลาง

ประเภทงานทาง (พ้ืนที่ปกต)ิ

1 งานรือ้ทอ่กลมเดิม ม. 209.00        124.20            25,957.80          1.3624   169.21            35,364.91          

2 งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง

2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 48.90          474.15            23,185.46          1.3624   645.98            31,587.87          

2.2 งานพื นทางหนิคลุก ลบ.ม. 195.60        514.06            100,548.07        1.3624   700.36            136,986.69        

3 งานผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหล็ก

3.1 คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม. ตร.ม. 977.98        394.94            386,243.42        1.3624   538.07            526,218.04        

3.2 Expansion  Joint  @ 50.00 m. ม. 24.00          334.48            8,027.52           1.3624   455.70            10,936.69          

3.3 Contraction  Joint  @ 10.00 m. ม. 96.00          160.28            15,386.88          1.3624   218.37            20,963.09          

3.4 Longitudinal  Joint ม. 209.00        61.73              12,901.57          1.3624   84.10              17,577.10          

4 งานระบบระบายน้้า

4.1 งานทอ่กลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø  0.80  ม. ม. 386.00         2,021.59         780,333.74        1.3624   2,754.21          1,063,126.69      

4.2 บอ่พกั คสล. ขนาด 1.30x1.35ม. บอ่ 26.00          36,894.52        959,257.62        1.3624   50,265.10        1,306,892.58      

4.3 รางตื น คสล. * ม. 384.00         429.57            164,955.64        1.3624   585.25            224,735.56        

รวมค่างานต้นทนุงานทาง 2,476,797.72      

Factor F 1.3624              

รวมค่าก่อสรา้งเปน็เงนิ 3,374,389.21    3,374,389.21    

แบบประเมนิราคางานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทนุ (บาท)
ล้าดับที่ หน่วย ปริมาณ

ราคากลาง (บาท)
รายการ

กวา้งข้างละ  0  ม.

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

209.0  เมตร



ปร.4  หน้าที่ 2/3Factor F
ราคาต่อหน่วย ราคาทนุ ( FN ) ราคาต่อหน่วยXFN ราคากลาง

ค่างานต้นทนุ (บาท)
ล้าดับที่ หน่วย ปริมาณ

ราคากลาง (บาท)
รายการ

ผู้ประมาณราคา นายช่างเขียนแบบปฎบิติังาน ผู้ตรวจ สถาปนิกปฎบิติัการ

( นายปยิวฒัน์ พงษเ์ขมรัชต์ )นายเกษม  แก้วประสิทธิ์



ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลนครรังสิต
ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ่ระบายน ้า คสล.  ซอยรังสิต-นครนายก 8 (ต่อจากของเดิมช่วงสุดทา้ย)
ระยะทาง 209.00 เมตร (กม.ที ่0  ถึง กม.ที ่0)
สถานทีก่่อสร้าง ต้าบลประชาธิปตัย์  อ้าเภอธัญบรีุ  จังหวัดปทมุธานี 
แบบเลขที่ 16/2560

ประมาณราคาวันที ่

ล้าดับที่ Factor F
รวมค่าก่อสร้าง

(บาท)
1 ประเภทงานทาง 1.3624   3,374,389.21     Factor F ( พื นทีป่กติ )

 - ดอกเบี ยเงินกู้ 6%
 - ภาษมีูลค่าเพิม่(VAT) 7%
 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - เงินประกันผลงานหกั 0%

รวมค่าก่อสร้างเปน็เงิน 3,374,389.21       
คิดเปน็เงินประมาณ 3,374,300.00       

(ตัวอักษร) (สามล้านสามแสนเจ็ดหมืน่ส่ีพนัสามร้อยบาทถ้วน)
เฉล่ียราคางานทาง 2,690.83           บาท/ตารางเมตร

………………………………………. ประธานกรรมการ

………………………………………. กรรมการ

………………………………………. กรรมการ

ว่าทีร้่อยตรี
………………………………………. อนุมัติ

สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง

สรุป

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
2,476,797.72      

รายการ หมายเหตุ

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

รก. หวัหน้าผ่ายควบคุมการก่อสร้าง

( นายวงศกร อุดมโภชน์ )
สถาปนิกช้านาญการ

( นายปยิวัฒน์ พงษเ์ขมรัชต์ )
สถาปนิกปฎบิติัการ

 นายช่างเขียนแบบปฎบิติังาน
( นายเกษม แก้วประสิทธิ์ )


