
กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บา้น  บา้นบวัใหญ่  หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน    ขนาด  กว้าง    4    เมตร   ยาว    12    เมตร  

สถานที่กอ่สร้าง     บา้นบวัใหญ่  หมู่ที่ 3   ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่  05-2559-03

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานกอ่สร้าง     เทศบาลต าบลบวัสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร  

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนกึ       เมื่อวันที่    2     เดือน    มนีาคม    พ.ศ.  2559
หนว่ย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

1 เสาส าเร็จรูป  ขนาด  15 x 15 x 3.1  ม. 4.00        ต้น 868.00           3,472.00        200.00           800.00           4,272.00            

2 คอนกรีต 0.77        ลบ.ม. 1,822.43         1,399.63        398.00           305.66           1,705.29            

3 เหล็ก C 100 x 50 x 20  มม.  หนา  2.3  มม. 10.00      เส้น 443.93           4,439.30        199.75           1,997.50        6,436.80            

4 เหล็ก C 75 x 45 x 15  มม.  หนา  2.3  มม. 14.00      เส้น 343.93           4,815.02        178.50           2,499.00        7,314.02            

5 อลูซิงค์ 63.36      ตร.ม. 130.00           8,236.80        70.00             4,435.20        12,672.00          

6 นอ๊ต 420.00    ตัว 3.00               1,260.00         -  - 1,260.00            

7 เชิงชายส าเร็จรูป 23.00      เมตร 80.00             1,840.00        35.00             805.00           2,645.00            

8 ลวดเชื่อม 1.00        กล่อง 125.00           125.00            -  - 125.00               

รวมหน้า 1 25,587.75      10,842.36     36,430.11          

                                                               (นายอภเิชษฐ์   แกว้ดี)                                                  

   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ

            (นายอนชุา   ไชยตะมาตร์)                                                   (นายสุวัฒน ์  ศิริสวัสด์ิ)

หมายเหตุ

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  1 / 2
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  088/2559  ลว. 2  มนีาคม  2559

                                                    (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                

ค่าแรงงาน



กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บา้น  บา้นบวัใหญ่  หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน    ขนาด  กว้าง    4    เมตร   ยาว    12    เมตร  

สถานที่กอ่สร้าง     บา้นบวัใหญ่  หมู่ที่ 3   ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่  05-2559-03

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานกอ่สร้าง     เทศบาลต าบลบวัสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร  

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนกึ       เมื่อวันที่    2     เดือน    มนีาคม    พ.ศ.  2559
หนว่ย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

9 ดินขุดฐานรากถมกลับ 1.54        ลบ.ม.  -  - 194.00           297.98           297.98               

10 สีกนัสนมิ 35.64      ตร.ม. 35.00             1,247.40        35.00             1,247.40        2,494.80            

11 หนิลูกรัง 6.00        ลบ.ม. 80.00             480.00           11.00             66.00            546.00               

รวมหน้า 2 1,727.40       1,611.38       3,338.78            

รวมค่าวัสดแุละแรงงาน 27,315.15      12,453.75     39,768.89          

ราคารวมวัสดุ+ค่าแรง 39,768.89          บาท

Factor F 1.2726          50,609.89          บาท

ปา้ยโครงการ  - บาท

                                                               (นายอภเิชษฐ์   แกว้ดี)                                                  รวมงบประมาณ 50,609.89          บาท

   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ คิดเปน็งบประมาณทั้งสิ้น 50,000.00          บาท

            (นายอนชุา   ไชยตะมาตร์)                                                   (นายสุวัฒน ์  ศิริสวัสด์ิ)

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  2 / 2
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  088/2559  ลว. 2  มนีาคม  2559

                                                    (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                


