
กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

ปริมาณงาน     ความยาว     เมตร   พื้นที่ทั้งหมด     ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง    ภายในเขตเทศบาลต าบลบวัสวา่ง  ต าบลสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลต าบลบวัสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร 

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนึก เมื่อวนัที่     22     เดือน      มิถุนายน     พ.ศ.  2559

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

1 งานลงหนิลูกรังสายบา้นสว่าง - บา้นบวัใหมพ่ฒันา 60        ลบ.ม. 83.00           4,980.00     -            4,980.00            

2 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นสว่าง - บา้นบวัใหมพ่ฒันา 100      ตร.ม.  -  - 1.00            100.00       100.00              

3 งานลงหนิลูกรังสายบา้นสว่าง - บา้นบวัหลวง 36        ลบ.ม. 83.00           2,988.00     -            2,988.00            

4 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นสว่าง - บา้นบวัหลวง 100      ตร.ม.  -  - 1.00            100.00       100.00              

5 งานลงหนิลูกรังสายบา้นบวัทอง - บา้นดอนกอย 36        ลบ.ม. 83.00           2,988.00     -            2,988.00            

6 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นบวัทอง - บา้นดอนกอย 100      ตร.ม.  -  - 1.00            100.00       100.00              

7 งานลงหนิลูกรังสายบา้นค าประมง - บา้นดอนกอย 150      ลบ.ม. 83.00           12,450.00    -            12,450.00          

8 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นค าประมง - บา้นดอนกอย 100      ตร.ม.  -  - 1.00            100.00       100.00              

9 งานลงหนิลูกรังสายบา้นดอนกอย - บา้นทา่มว่ง 18        ลบ.ม. 83.00           1,494.00     -            1,494.00            

10 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นดอนกอย - บา้นทา่มว่ง 18        ตร.ม.  -  - 1.00            18.00         18.00                

รวมค่าวัสดุและแรงงาน  (หน้า 1) 23,406.00   400.00      5,080.00            

                  (นางเหมะรัตน์   เหมะธลิุน)

                   ปลัดเทศบาลต าบลบวัสวา่ง

(นายอภเิชษฐ์    แก้วดี) (นายอุดร   แพงทรัพย์)

ผู้อ านวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีต าบลบวัสวา่ง

                      (ลงชื่อ)                                     ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบ

(นายด ารงณ์ศักด์ิ   สอนสมนึก)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)                                      ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)                                       ผู้อนุมัติ

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  1 /2 

แบบแสดงรายการ  ปรมิาณงาน  และราคา

ที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

หน่วย : บาท



กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

ปริมาณงาน     ความยาว     เมตร   พื้นที่ทั้งหมด     ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง    ภายในเขตเทศบาลต าบลบวัสวา่ง  ต าบลสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลต าบลบวัสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร 

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนึก เมื่อวนัที่     22     เดือน      มิถุนายน     พ.ศ.  2559

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

11 งานลงหนิลูกรังสายบา้นโนนทรายค า - บา้นดอนกอย 18        ลบ.ม. 83.00           1,494.00     -            1,494.00            

12 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นโนนทรายค า - บา้นดอนกอย 100      ตร.ม.  -  - 1.00            100.00       100.00              

13 งานลงหนิลูกรังสายบา้นนาซอน - บา้นดอนกอย 18        ลบ.ม. 83.00           1,494.00     -            1,494.00            

14 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นนาซอน - บา้นดอนกอย 100      ตร.ม.  -  - 1.00            100.00       100.00              

15 งานลงหนิลูกรังสายบา้นสว่าง - บา้นหนองหวาย 12        ลบ.ม. 83.00           996.00        -            996.00              

16 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นสว่าง - บา้นหนองหวาย 100      ตร.ม.  -  - 1.00            100.00       100.00              

17 งานลงหนิลูกรังสายบา้นบวัใหมพ่ฒันา - บา้นบะหวัเมย 18        ลบ.ม. 83.00           1,494.00     -            1,494.00            

18 เกรดเกล่ียแต่งเรียบด้วยรถเกรดเดอร์ ถนนสายบา้นบวัใหมพ่ฒันา - บา้นบะหวัเมย 100      ตร.ม.  -  - 1.00            100.00       100.00              

รวมค่าวัสดุและแรงงาน  (หน้า 2) 5,478.00    400.00      5,878.00            

รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งสิ้น 28,884.00   800.00      10,958.00          

ราคารวมวัสดุ+ค่าแรง 10,958.00          บาท

                  (นางเหมะรัตน์   เหมะธลิุน) Factor F 1.3365      14,645.37          บาท

                   ปลัดเทศบาลต าบลบวัสวา่ง ปา้ยโครงการ  - บาท

รวมงบประมาณ 14,645.37          บาท

คิดเปน็งบประมาณทั้งสิ้น 229,000.00         บาท

(ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)                                       ผู้อนุมัติ

(นายอภเิชษฐ์    แก้วดี) (นายอุดร   แพงทรัพย์)

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบ

ผู้อ านวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีต าบลบวัสวา่ง

                       (ลงชื่อ)                                   ผู้ประมาณราคา

(นายด ารงณ์ศักด์ิ   สอนสมนึก)

นายช่างโยธา

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  2 /2 

แบบแสดงรายการ  ปรมิาณงาน  และราคา

หน่วย : บาท

ที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ


