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  แบบ ปร.4   แผนที่ ... /....

กลุมงาน/งาน                   

ชื่อโครงการ/งานกอสราง

สถานที่กอสราง แบบเลขที่

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

คํานวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

คาวัสดุ คาแรงงาน
หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย



  แบบ ปร.4 (พ)   แผนที่ ... /....

ชื่อโครงการ/งานกอสราง

สถานที่กอสราง                                                                                                                                                   แบบเลขที่

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

คํานวณราคากลางโดย                                                                                                                     เมื่อวันที่                                เดือน                                                         พ.ศ.

หนวย : บาท

คาใชจายรวม

(คากอสราง)

รวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ ทุกรายการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

(คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นที่จําเปนตองมี)



 แบบ ปร. 5 (ก)

กลุมงาน/งาน

ช่ือโครงการ/งานกอสราง 

สถานท่ีกอสราง   

แบบเลขท่ี  

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

แบบ  ปร. 4     ท่ีแนบ      มีจํานวน                                                   หนา

คํานวณราคากลาง เมื่อวันท่ี                         เดือน                                                พ.ศ.   

     หนวย : บาท

1               งาน/กลุมงาน ....................................     

2               งาน/กลุมงาน .....................................

3               งาน/กลุมงาน .....................................

4               งาน/กลุมงาน ......................................

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

  เงื่อนไขการใชตาราง Factor F

เงินลวงหนาจาย............…...%

เงินประกันผลงานหัก........….%

ดอกเบี้ยเงินกู................……%

ภาษีมูลคาเพ่ิม..............……%

 .............................................................  ............................................................

(............................................................) (............................................................)

      กรรมการกําหนดราคากลาง       กรรมการกําหนดราคากลาง

.....................................................

หมายเหตุ      แบบฟอรมนี้   สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
       โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

คากอสรางคางานตนทุน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร    จํานวน  ………………. ตร.ม.         เฉล่ีย ………………………………. บาท/ตร.ม.

...........................................................

(............................................................)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

ลําดับที่ รายการ Factor F หมายเหตุ

แบบสรุปคากอสราง

รวมคากอสราง



 แบบ ปร. 5 (ข)

กลุมงาน/งาน

ช่ือโครงการ/งานกอสราง 

สถานท่ีกอสราง   

แบบเลขท่ี  

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

แบบ  ปร. 4     ท่ีแนบ      มีจํานวน                                                   หนา

คํานวณราคากลาง เมื่อวันท่ี                         เดือน                                                พ.ศ.   

     หนวย : บาท

ภาษี

มูลคาเพิ่ม

1               งาน ....................................     

2               งาน .....................................

3               งาน .....................................

4               งาน ......................................

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

 

 .............................................................  ............................................................

(............................................................) (............................................................)

      กรรมการกําหนดราคากลาง       กรรมการกําหนดราคากลาง

.....................................................

หมายเหตุ      แบบฟอรมนี้   สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
       โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

  

แบบสรุปคาครุภัณฑจัดซื้อ

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุ

รวมคากอสราง

...........................................................

(............................................................)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

คางาน คากอสราง



                                                                                                                แบบ ปร.6   แผนที่ .../....

ช่ือโครงการ/งานกอสราง

สถานท่ีกอสราง 

แบบเลขท่ี                                                                         

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง                                                                     

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5  ท่ีแนบ          มีจํานวน                                           ชุด

คํานวณราคากลาง เมื่อวันท่ี                          เดือน                                                    พ.ศ.

หนวย : บาท

1                 กลุมงาน/งาน .............................  

2                 กลุมงาน/งาน .............................  

3                 กลุมงาน/งาน .............................

4                  กลุมงาน/งาน .............................  

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

   

   

  

  

  

รวมคากอสรางทั้งโครงการ/งานกอสราง  

                      ราคากลาง  

ราคากลาง    ( ........................................................ตัวอักษร............................................................)

 .............................................................            ............................................................

(............................................................)           (............................................................)

      กรรมการกําหนดราคากลาง                 กรรมการกําหนดราคากลาง

หมายเหตุ      แบบฟอรมนี้   สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
       โครงการ/งานกอสรางทีคํานวณราคากลาง

  

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางอาคาร

(............................................................)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุคากอสราง

สรุป





1 งานรื้อโครงสรางถนนเดิม

(REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES)

1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม ตร.ม.

 (REMOVAL  OF  EXISTING  ASPHALT  CONCRETE  SURFACE) SQ.M.

1.2  งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ตร.ม.

(REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE  PAVEMENT) SQ.M.

1.3  งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (ท่ี กม.................) เหมาจาย

 (REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE  BRIDGE L.S.

      AT  STA…………………………………………………….)

1.4  .......

2 …………………………………………………………………….. ……

………………………………………

ฯลฯ

ราคาทุน ราคาตอหนวย × FNFN ราคากลาง

                                    แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง  สะพาน และทอเหลี่ยม                                     

ชื่อโครงการ/งานกอสราง...................................................................................หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง ...................................

ลําดับที่ รายการ หนวย จํานวน ราคาตอหนวย

            TOTAL

① ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางทาง =

② ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม =

③ ผลรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอ่ืนๆ =

④ คา Factor F งานกอสรางทาง =

⑤ คา Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม =

⑥ คา Factor F  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ       =      =

⑦ คา Factor F งานกอสรางทางซึ่งรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (Factor FN) =  ④ X⑥ =

⑧ คา Factor F งานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยมซ่ึงรวมคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดฯ (Factor FN) =  ⑤X⑥  =

................................................................................

(...............................................................................)

ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

.................................................................. ..................................................................

(................................................................) (................................................................)

       กรรมการกําหนดราคากลาง        กรรมการกําหนดราคากลาง

หมายเหตุ     แบบฟอรมนี้ ผูมีหนาที่คํานวณราคากลางและหรือผูที่เก่ียวของสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไดตามความเหมาะสมและสอดคลอง

1 + [③ ÷ (①X④ + ②X⑤)]

ุ ู ู ุ

            ตามขอเท็จจริงสําหรับการใชงานและโครงการ/งานกอสรางที่คํานวณราคากลางนั้นๆ
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ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 คา

ลําดับ คางานตนทุน คางานตนทุน Factor F หมายเหตุ

ที่ ตอหนวย (บาท) (บาท) ราคากลางตอหนวย ราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางชลประทาน

ชองที่ 7

ราคากลาง
หนวยปริมาณรายการ

โครงการ/งานกอสราง .........................................................................................................................  หนวยงาน .............................................................................................

             ตัวหนังสือ   (........................................................................................................)

หมายเหตุ

แบบฟอรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองตามขอเท็จจริงสําหรับการใชงานและโครงการ/งานกอสรางที่คํานวณราคากลาง

รวมราคากลางทั้งสิ้น

รวมคางานตนทุนทั้งสิ้น

ลงชื่อ  ................................................................  ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

           ( .............................................................)               

ลงชื่อ  ...........................................................

กรรมการ             ( 

ลงชื่อ   ........................................................... กรรมการ

           (...........................................................)               

ลงชื่อ .......................................................... กรรมการ

           (......................................................)               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ
ในร
กรมบัญ

อการ
ระบบ 
ัญชีกลาง 

เปิดเผ
 e - G
(สาํนักมา

ผยข้อ
GP 
าตรฐานกา

อมูลรา

ารจัดซือ้จั

าคาก

จัดจ้างภาค

ลางง

ครัฐ) 

งานก่ออสร้าง

 

 

ง



 

สารบญั 
การบนัทกึข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP ..................................................................................1 
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บทนํา 

ตามมาตรา 103/7 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้  

กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางจึงได้พัฒนาระบบงานและจัดทําคู่มือการบันทึกข้อมูลราคากลาง
งานก่อสร้างในระบบ e - GP เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และให้ส่วนราชการปฏิบัติงานได้ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว้  

       กรมบัญชีกลาง 
          สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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