
กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นนาซอน  หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน    ขนาด  กวา้ง    5    เมตร   ยาว    72    เมตร   หนา    0.15    เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ    0.50     เมตร  พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่  360   ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง   บา้นนาซอน  หมู่ที่ 6   ต าบลสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร แบบเลขที่   01-2559-06

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     เทศบาลต าบลบวัสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร  

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนึก       เมื่อวนัที่    2    เดือน      มีนาคม     พ.ศ.  2559

หน่วย : บาท

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ค่าวัสดุและแรงงาน

1 งานปรับเกรดพื้นที่ 360.00    ตร.ม.  -  - 1.34               482.40           482.40               

2 งานชั้นทรายกรองน้ า 18.00      ลบ.ม. 420.00           7,560.00         64.00             1,152.00        8,712.00            

3 งานคอนกรีตคุณภาพ  240  กก./ตร.ซม. 54.00      ลบ.ม. 1,915.89         103,458.06     245.00           13,230.00       116,688.06         

4 งานเหล็กตะแกรง  0.10 x 0.30 ม. 360.00    ตร.ม. 30.00             10,800.00       5.00               1,800.00        12,600.00           

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

6 งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (เหล็ก RB ø 15 มม.) 0.099      ตัน 17,192.53       1,702.06         2,801.00         277.30           1,979.36            

7 งานรอยต่อตามยาว (เหล็ก DB ø 16 มม.) 0.061      ตัน 16,788.16       1,024.08         2,801.00         170.86           1,194.94            

8 งานแอลฟตัท์ 2.67        ลิตร 24.00             64.08             5.00               13.35            77.43                 

รวมหน้า 1 124,608.28    17,125.91      144,734.19         

                                                               (นายอภเิชษฐ์   แก้วดี)                                                  

   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ

            (นายอนุชา   ไชยตะมาตร์)                                                   (นายสุวฒัน์   ศิริสวสัด์ิ)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  086/2559  ลว.   2  มีนาคม  2559

                                                    (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  1 / 2

แบบแสดงรายการ  ปรมิาณงาน  และราคา

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



กลุ่มงาน/งาน  -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นนาซอน  หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน    ขนาด  กวา้ง    5    เมตร   ยาว    72    เมตร   หนา    0.15    เมตร  ไหล่ถนนลูกรังข้างละ    0.50     เมตร  พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่  360   ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง    บา้นนาซอน  หมู่ที่ 6   ต าบลสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร แบบเลขที่   01-2559-06

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     เทศบาลต าบลบวัสวา่ง  อ าเภอพรรณานิคม   จังหวดัสกลนคร  

ค านวณราคากลางโดย     นายด ารงณ์ศักด์ิ    สอนสมนึก       เมื่อวนัที่    2    เดือน      มีนาคม     พ.ศ.  2559

หน่วย : บาท

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ค่าวัสดุและแรงงาน

9 โฟม 4.17        แผ่น 35.00             145.95            -  - 145.95               

10 งานลูกรัง 10.80      ลบ.ม. 76.34             824.47           5.00               54.00            878.47               

11 ค่าแรงประกอบแบบ 216.00    เมตร  -  - 5.00               1,080.00        1,080.00            

รวมหน้า 2 970.42          1,134.00       2,104.42            

รวมค่าวัสดุและแรงงาน 125,578.70    18,259.91      146,838.61         

ราคารวมวัสดุ+ค่าแรง 146,838.61         บาท

Factor F 1.2726          186,866.82         บาท

ปา้ยโครงการ 2,500.00            บาท

                                                               (นายอภเิชษฐ์   แก้วดี)                                                  รวมงบประมาณ 189,366.82         บาท

   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ                           (ลงชื่อ)                                  กรรมการ คิดเปน็งบประมาณทั้งสิ้น 189,300.00         บาท

            (นายอนุชา   ไชยตะมาตร์)                                                   (นายสุวฒัน์   ศิริสวสัด์ิ)

หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามค าสั่ง ทต.บวัสว่าง ที่  086/2559  ลว.   2  มีนาคม  2559

                                                    (ลงชื่อ)                                 ประธานกรรมการ                

แบบ  ปร.4  แผ่นที่  2 / 2

แบบแสดงรายการ  ปรมิาณงาน  และราคา

ค่าแรงงาน


