
กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  บา้นบวัหลวง  หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน    ขนาด  กวา้ง    11    เมตร   ยาว    18    เมตร  

สถานที่ก่อสร้าง    บา้นบวัหลวง  หมู่ที่ 13   ต.สวา่ง  อ.พรรณานิคม   จ.สกลนคร แบบเลขที่  05-2559-13

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     เทศบาลต าบลบวัสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร  

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนึก       เมื่อวนัที่   6    เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.  2559

หน่วย : บาท

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ค่าวัสดุและแรงงาน

1 เสาส าเร็จรูป  ขนาด  0.20 x 0.20 x 4  ม. 10           ต้น 1,200.00         12,000.00       200.00           2,000.00        14,000.00           

2 คอนกรีตหยาบ 1.54         ลบ.ม. 1,822.43         2,806.54         398.00           612.92           3,419.46            

3 เหล็กกลมด า  ขนาด  2"  71           เส้น 430.00           30,530.00       119.00           8,449.00        38,979.00           

4 เหล็กกลมด า  ขนาด  1"  21           เส้น 254.00           5,334.00         56.95             1,195.95        6,529.95            

5 อลูซิงค์ 308          ตร.ม. 125.00           38,500.00       70.00             21,560.00       60,060.00           

6 น๊อต 1,024       ตัว 3.00               3,072.00          -  - 3,072.00            

7 ลวดเชื่อม 5             กล่อง 125.00           625.00            -  - 625.00               

8 ดินขุดฐานรากถมกลับ 2.59         ลบ.ม.  -  - 194.00           502.46           502.46               

รวมหน้า 1 92,867.54      34,320.33      127,187.87         

                                                               (นายอภเิชษฐ์   แก้วดี)                                                  

   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ

            (นายอนุชา   ไชยตะมาตร์)                                                   (นายสุวฒัน์   ศิริสวสัด์ิ)

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  1 / 2

แบบแสดงรายการ  ปรมิาณงาน  และราคา

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  194/2559  ลว.  2  มิถุนายน  2559

                                                    (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                



กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  บา้นบวัหลวง  หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน    ขนาด  กวา้ง    11    เมตร   ยาว    18    เมตร  

สถานที่ก่อสร้าง    บา้นบวัหลวง  หมู่ที่ 13   ต.สวา่ง  อ.พรรณานิคม   จ.สกลนคร แบบเลขที่  05-2559-13

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     เทศบาลต าบลบวัสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร  

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนึก       เมื่อวนัที่   6    เดือน    มิถุนายน    พ.ศ.  2559

หน่วย : บาท

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ค่าวัสดุและแรงงาน

9 สีกันสนิม 100          ตร.ม. 35.00             3,500.00         35.00             3,500.00        7,000.00            

10 ครอบหลังคา 20           ม. 110.00           2,200.00         50.00             1,000.00        3,200.00            

11 เหล็กกล่อง ขนาด  1 x 1" 39           ทอ่น 123.99           4,835.61         60.00             2,340.00        7,175.61            

12 เหล็ก c  75 x 45 x15 มม. 54           ทอ่น 364.00           19,656.00       178.50           9,639.00        29,295.00           

13 แผ่นยิบซัม 29           แผ่น 73.83             2,141.07         89.00             2,581.00        4,722.07            

14 สีน  าพลาสติก 65.2         ตร.ม. 35.00             2,282.00         35.00             2,282.00        4,564.00            

รวมหน้า 2 34,614.68      21,342.00      55,956.68           

รวมค่าวัสดุและแรงงาน 127,482.22    55,662.33      183,144.55         

ราคารวมวัสดุ+ค่าแรง 183,144.55         บาท

Factor F 1.2726          233,069.76         บาท

ปา้ยโครงการ 2,500.00            บาท

                                                               (นายอภเิชษฐ์   แก้วดี)                                                  รวมงบประมาณ 235,569.76         บาท

   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ คิดเปน็งบประมาณทั้งสิ้น 235,500.00         บาท

            (นายอนุชา   ไชยตะมาตร์)                                                   (นายสุวฒัน์   ศิริสวสัด์ิ)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  194/2559  ลว.  2  มิถุนายน  2559

                                                    (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  2 / 2

แบบแสดงรายการ  ปรมิาณงาน  และราคา

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ


