
กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวใหมพ่ัฒนา  หมู่ที ่9

ปริมาณงาน    ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า  360   ตารางเมตร

สถานทีก่อ่สร้าง    บ้านบัวใหมพ่ัฒนา  หมู่ที ่9   ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร  แบบเลขที ่  01-2560-09

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอ่สร้าง    เทศบาลต าบลบัวสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร  

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนึก     เมื่อวันที ่   18     เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  2559

หน่วย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

1 งานปรับเกรดพืน้ที่ 360         ตร.ม.  -  - 1.45              522.00          522.00              

2 งานชั้นทรายกรองน้ า 18           ลบ.ม. 420.00           7,560.00        64.00             1,152.00        8,712.00           

3 งานคอนกรีตคุณภาพ  240  กก./ตร.ซม. 54           ลบ.ม. 1,915.89        103,458.06    245.00           13,230.00      116,688.06        

4 งานเหล็กตะแกรง  0.10 x 0.30 ม. 360         ตร.ม. 30.00             10,800.00      5.00              1,800.00        12,600.00         

5 งานไมแ้บบ  (เหมารวม) 1            ชุด  -  - 3,000.00        3,000.00        3,000.00           

6 งานรอยต่อเพือ่การหดตัว (เหล็ก RB ø 15 มม.) 0.12        ตัน 19,143.93       2,297.27        2,801.00        336.12          2,633.39           

7 งานรอยต่อตามยาว (เหล็ก DB ø 16 มม.) 0.05        ตัน 19,276.76       963.84          2,801.00        140.05          1,103.89           

8 งานแอลฟัตท์ 2.55        ลิตร 24.00             61.20            5.00              12.75            73.95               

รวมหน้า 1 125,140.37   20,192.92     145,333.29        

(นายอภเิชษฐ์    แกว้ดี) (นายอดุร   แพงทรัพย์)

ผู้อ านวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง

นายช่างโยธาช านาญงาน

(ลงชื่อ)                                                ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)                                       ผู้อนุมติั

                    (นางเหมะรัตน์   เหมะธุลิน)

                    ปลัดเทศบาลต าบลบัวสว่าง

แบบ  ปร.4(ก)  แผ่นที ่ 1 / 2

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)                                     ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบ

(นายด ารงณ์ศักด์ิ   สอนสมนึก)



กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวใหมพ่ัฒนา  หมู่ที ่9

ปริมาณงาน    ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกว่า  360   ตารางเมตร

สถานทีก่อ่สร้าง    บ้านบัวใหมพ่ัฒนา  หมู่ที ่9   ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร  แบบเลขที ่  01-2560-09

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอ่สร้าง    เทศบาลต าบลบัวสว่าง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวัดสกลนคร  

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนึก     เมื่อวันที ่   18     เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  2559
หน่วย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

9 โฟม 4.7          แผ่น 35.00             164.50           -  - 164.50              

10 งานลูกรัง 13.5        ลบ.ม. 80.00             1,080.00        5.00              67.50            1,147.50           

11 ค่าแรงประกอบแบบ 270         เมตร  -  - 5.00              1,350.00        1,350.00           

รวมหน้า 2 1,244.50       1,417.50      2,662.00           

รวมค่าวัสดแุละแรงงาน 126,384.87   21,610.42     147,995.29        

ราคารวมวัสด+ุค่าแรง 147,995.29        บาท

Factor F 1.3365         197,795.70        บาท

ป้ายโครงการ 2,500.00           บาท

รวมงบประมาณ 200,295.70        บาท

คิดเป็นงบประมาณทัง้สิ้น 200,000.00        บาท(นายอภเิชษฐ์    แกว้ดี) (นายอดุร   แพงทรัพย์)

ผู้อ านวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีต าบลบัวสว่าง

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)                                     ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบ

(นายด ารงณ์ศักด์ิ   สอนสมนึก)

นายช่างโยธาช านาญงาน

(ลงชื่อ)                                                ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)                                       ผู้อนุมติั

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

                    (นางเหมะรัตน์   เหมะธุลิน)

                     ปลัดเทศบาลต าบลบัวสว่าง

แบบ  ปร.4(ก)  แผ่นที ่ 2 / 2

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา


