
กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นบวัใหญ่  หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน    ขนาด  กว้าง    5    เมตร   ยาว    53    เมตร   หนา    0.15    เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ    0.50     เมตร  พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า  265   ตารางเมตร

สถานที่กอ่สร้าง     บา้นบวัใหญ่  หมู่ที่ 3   ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่   01-2559-03

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 งานปรับเกรดพื้นที่ 265.00     ตร.ม.  -  - 1.34               355.10           355.10               

2 งานชั้นทรายกรองน้ า 13.25      ลบ.ม. 420.00            5,565.00         64.00             848.00           6,413.00            

3 งานคอนกรีตคุณภาพ  240  กก./ตร.ซม. 39.75      ลบ.ม. 1,915.89         76,156.63       245.00            9,738.75         85,895.38           

4 งานเหล็กตะแกรง  0.10 x 0.30 ม. 265.00     ตร.ม. 30.00             7,950.00         5.00               1,325.00         9,275.00            

5 งานไมแ้บบ  (เหมารวม) 1.00        ชุด  -  -  -  - 3,000.00            

6 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (เหล็ก RB ø 15 มม.) 0.073      ตัน 17,192.53        1,255.05         2,801.00         204.47           1,459.53            

7 งานรอยต่อตามยาว (เหล็ก DB ø 16 มม.) 0.045      ตัน 16,788.16        755.47           2,801.00         126.05           881.51               

8 งานแอลฟตัท์ 1.97        ลิตร 24.00             47.28             5.00               9.85              57.13                 

รวมหน้า 1 91,729.43      12,607.22      107,336.65         

                                                               (นายอภเิชษฐ์   แกว้ดี)                                                  

   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ

            (นายอนชุา   ไชยตะมาตร์)                                                   (นายสุวัฒน ์  ศิริสวัสด์ิ)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  087/2559  ลว.   2  มนีาคม  2559

                                                    (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                

ค่าแรงงาน
หมายเหตุ

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  1 / 2

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ



กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นบวัใหญ่  หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน    ขนาด  กว้าง    5    เมตร   ยาว    53    เมตร   หนา    0.15    เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ    0.50     เมตร  พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า  265   ตารางเมตร

สถานที่กอ่สร้าง     บา้นบวัใหญ่  หมู่ที่ 3   ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร แบบเลขที่   01-2559-03

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 โฟม 3.07        แผ่น 35.00             107.45            -  - 107.45               

10 งานลูกรัง 7.95        ลบ.ม. 76.34             606.90           5.00               39.75             646.65               

11 ค่าแรงประกอบแบบ 159.00     เมตร  -  - 5.00               795.00           795.00               

รวมหน้า 2 714.35          834.75          1,549.10            

รวมค่าวัสดแุละแรงงาน 92,443.78      13,441.97      108,885.75         

ราคารวมวัสดุ+ค่าแรง 108,885.75         บาท

Factor F 1.2726          138,568.01         บาท

ปา้ยโครงการ 2,500.00            บาท

                                                               (นายอภเิชษฐ์   แกว้ดี)                                                  รวมงบประมาณ 141,068.01         บาท

   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ คิดเปน็งบประมาณทั้งสิ้น 141,000.00         บาท

            (นายอนชุา   ไชยตะมาตร์)                                                   (นายสุวัฒน ์  ศิริสวัสด์ิ)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  087/2559  ลว.   2  มนีาคม  2559

                                                    (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  2 / 2

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ


