
กลุ่มงาน/งาน      -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างร่องระบายน ้าภายในหมู่บา้น  บา้นโนนส้าราญ  หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน    ขนาด  กว้าง    0.40    เมตร   ยาว    38    เมตร   ลึก   0.40    เมตร 

สถานที่กอ่สร้าง    บา้นโนนส้าราญ หมู่ที่ 12   ต.สว่าง  อ.พรรณานคิม   จ.สกลนคร แบบเลขที่  04-2559-12

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานกอ่สร้าง     เทศบาลต้าบลบวัสว่าง  อ้าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร  

ค้านวณราคากลางโดย     นายด้ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนกึ       เมื่อวันที่   15     เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  2559 หนว่ย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดแุละแรงงาน

ร่องระบายน  าตอ่ความยาว  10  เมตร

1 ดินขดุ 6             ลบ.ม.  -  - 99.00              594.00            594.00                

2 คอนกรีตโครงสร้าง 2             ลบ.ม. 1,915.89          3,831.78         436.00            872.00            4,703.78             

3 ไมแ้บบคิด  10           ตร.ม. 439.25            4,392.50         133.00            1,330.00         5,722.50             

4 เหล็กกลม  ø  9  มม. 0.14         ตัน 19,977.57        2,796.86         3,401.00          476.14            3,273.00             

5 ทรายหยาบ 0.3          ลบ.ม. 420.56            126.17            99.00              29.70             155.87                

6 เหล็กฉากหนา  40x40  มม. 40           เมตร 101.24            4,049.60         20.50              820.00            4,869.60             

7 ลวดผูกเหล็ก 3             กก. 23.21              69.63               -  - 69.63                  

8 ตะป ู3 นิ ว 5             กก. 33.28              166.40             -  - 166.40                

รวมเปน็เงิน  (ความยาวตอ่  1  เมตร) 15,432.94       4,121.84        19,554.78            

19,554.78 ÷ 10   = 1,955.48   บาท

                                                  (นายอภเิชษฐ์   แกว้ดี)                                                  

(ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ

         (นายอนชุา   ไชยตะมาตร์)                                                  (นายสุวัฒน ์  ศิริสวัสด์ิ)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสวา่ง ที่  259/2559  ลว.  15 สงิหาคม 2559

                     (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  1 / 2
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ



กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างร่องระบายน ้าภายในหมู่บา้น  บา้นโนนส้าราญ  หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน    ขนาด  กว้าง    0.40    เมตร   ยาว    38    เมตร   ลึก   0.40    เมตร 

สถานที่กอ่สร้าง    บา้นโนนส้าราญ หมู่ที่ 12   ต.สว่าง  อ.พรรณานคิม   จ.สกลนคร แบบเลขที่  04-2559-12

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานกอ่สร้าง     เทศบาลต้าบลบวัสว่าง  อ้าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร  

ค้านวณราคากลางโดย     นายด้ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนกึ       เมื่อวันที่   15     เดือน   สิงหาคม    พ.ศ.  2559

หนว่ย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

1 ร่องระบายน ้าพร้อมฝา คสล. 38          เมตร 1,955.48         74,308.24         -   -  74,308.24          

รวมค่าวัสดแุละค่าแรง 74,308.24       - 74,308.24          

ราคารวมวัสดุ+ค่าแรง 74,308.24          บาท

Factor F 1.3365          99,312.96          บาท

ปา้ยโครงการ  - บาท

รวมงบประมาณ 99,312.96          บาท

(ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ คิดเปน็งบประมาณทั งสิ น 99,300.00          บาท

         (นายอนชุา   ไชยตะมาตร์)                                                  (นายสุวัฒน ์  ศิริสวัสด์ิ)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  259/2559  ลว.  15 สงิหาคม 2559

                            (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                

                                                 (นายอภเิชษฐ์   แกว้ดี)                                                  

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  2 / 2

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ


