
กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นสว่าง  หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  114  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า  456  ตารางเมตร

สถานที่กอ่สร้าง   บา้นสว่าง  หมู่ที่ 1   ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร  แบบเลขที่   01-2560-01

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานกอ่สร้าง     เทศบาลต าบลบวัสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร 

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนกึ     เมื่อวันที่    18     เดือน    ตุลาคม      พ.ศ.  2559    

หนว่ย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

1 งานปรับเกรดพื้นที่ 456         ตร.ม.  -  - 1.45               661.20           661.20               

2 งานชั้นทรายกรองน้ า 22.8        ลบ.ม. 420.00            9,576.00         64.00             1,459.20         11,035.20           

3 งานคอนกรีตคุณภาพ  240  กก./ตร.ซม. 68.4        ลบ.ม. 1,915.89         131,046.88     245.00            16,758.00       147,804.88         

4 งานเหล็กตะแกรง  0.10 x 0.30 ม. 456         ตร.ม. 30.00             13,680.00       5.00               2,280.00         15,960.00           

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

6 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (เหล็ก RB ø 15 มม.) 0.152      ตัน 19,143.93        2,909.88         2,801.00         425.75           3,335.63            

7 งานรอยต่อตามยาว (เหล็ก DB ø 16 มม.) 0.063      ตัน 19,276.76        1,214.44         2,801.00         176.46           1,390.90            

8 งานแอลฟตัท์ 3.23        ลิตร 24.00             77.52             5.00               16.15             93.67                 

รวมหน้า 1 158,504.71    24,776.77      183,281.47         

(นายอภเิชษฐ์    แกว้ดี) (นายอดุร   แพงทรัพย์)

ผู้อ านวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีต าบลบวัสว่าง

นายช่างโยธาช านาญงาน

(ลงชื่อ)                                                ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)                                       ผู้อนมุติั

                  (นางเหมะรัตน ์  เหมะธุลิน)

                   ปลัดเทศบาลต าบลบวัสว่าง

แบบ  ปร.4(ก)  แผ่นที่  1 / 2

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)                                     ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบ

(นายด ารงณ์ศักด์ิ   สอนสมนกึ)



กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นสว่าง  หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน   ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  114  เมตร   หนา  0.15  เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พื้นที่คอนกรีตไมน่อ้ยกว่า  456  ตารางเมตร

สถานที่กอ่สร้าง   บา้นสว่าง  หมู่ที่ 1   ต าบลสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร  แบบเลขที่   01-2560-01

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งานกอ่สร้าง     เทศบาลต าบลบวัสว่าง  อ าเภอพรรณานคิม   จังหวัดสกลนคร 

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนกึ     เมื่อวันที่    18     เดือน    ตุลาคม      พ.ศ.  2559    

หนว่ย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

9 โฟม 5.95        แผ่น 35.00             208.25            -  - 208.25               

10 งานลูกรัง 17          ลบ.ม. 80.00             1,360.00         5.00               85.00             1,445.00            

11 ค่าแรงประกอบแบบ 342         เมตร  -  - 5.00               1,710.00         1,710.00            

รวมหน้า 2 1,568.25        1,795.00       3,363.25            

รวมค่าวัสดแุละแรงงาน 160,072.96    26,571.77      186,644.72         

ราคารวมวัสดุ+ค่าแรง 186,644.72         บาท

Factor F 1.3365          249,450.67         บาท

ปา้ยโครงการ 2,500.00            บาท

รวมงบประมาณ 251,950.67         บาท

คิดเปน็งบประมาณทั้งสิ้น 251,900.00         บาท(นายอภเิชษฐ์    แกว้ดี) (นายอดุร   แพงทรัพย์)

ผู้อ านวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีต าบลบวัสว่าง

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)                                     ผู้ประมาณราคา (ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบ

(นายด ารงณ์ศักด์ิ   สอนสมนกึ)

นายช่างโยธาช านาญงาน

(ลงชื่อ)                                                ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)                                       ผู้อนมุติั

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

                  (นางเหมะรัตน ์  เหมะธุลิน)

                   ปลัดเทศบาลต าบลบวัสว่าง

แบบ  ปร.4(ก)  แผ่นที่  2 / 2

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา
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