
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

เร่ือง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 
............................................... 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา มีความประสงค์จะด้าเนินการตกลงราคาการจ้างเหมา  
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยคลี่ประชารักษ์  หมู่ที่  1 ต้าบลถ ้าพรรณรา อ้าเภอถ ้าพรรณรา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยท้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  
310 เมตร หนา  0.04  เมตร  หรือพื นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมไม่น้อยกว่า  1,240  ตาราง
เมตร  ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด 
  วงเงินงบประมาณ 587,000.-  บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ราคากลาง              587,000.-  บาท   (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
               รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี  

   ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดอืนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕60 

 
             (ลงชื่อ) 

      (นายโสภณ      ผสม) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 
 

แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยคลี่ประชารักษ์  หมู่ที่  1            
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   587,000.-  บาท 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป   

โดยท้าการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  310  
เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื นที่ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมไม่น้อยกว่า  
1,240  ตารางเมตร  ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา
ก้าหนด   

5. ราคากลางค้านวณ  ณ  วันที่  5    เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕60   เป็นเงิน  587,000.-บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง   

6.1  ตาม  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบท้ายนี ) 
6.2  ………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
6.3  ……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
6.4  …………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
6.5  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     7.  รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  ตามรายละเอียดดังนี  
                      ๑.   นายสุทธิวงศ์    สวัสดิวงศ์      ปลัด  อบต.                              ประธานกรรมการ 

          ๒.  นายจิรศักดิ์       แก้วคุ้มภัย    ผู้อ้านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
          ๓.  นางโอเป็ก         สิทธา        นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ          กรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี ๖    เดือน กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   รายงานผลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 
       ตามค าสัง่องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา ท่ี ๒๐๗/๒๕๖๐  ลงวนัท่ี ๔   กรกฎาคม  ๒๕๖๐      
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ดงัน้ี 

๑. ด าเนินการจดัจา้งโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายซอยคล่ีประชารักษ ์ หมู่ท่ี ๑   ต าบล 
ถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมผิวจราจร
กวา้ง  ๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๓๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมไม่นอ้ย
กวา่ ๑,๒๔๐ ตารางเมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป (บรรจุในแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หนา้ท่ี ๓๑  ล าดบัท่ี ๑ 

         เม่ือวนัท่ี ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๐   เวลา  ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดพ้ร้อมกนัประชุม
และพิจารณาร่วมกนั  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา  แลว้มีมติเห็นชอบโดยก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างจ านวน   ๑    โครงการ  รายละเอียดตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายสุทธิวงศ ์    สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายจิรศกัด์ิ    แกว้คุม้ภยั) 
                 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                  (นางโอเป็ก      สิทธา) 
                  ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 



 
-๒- 

 
เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
            -เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            (ลงช่ือ)................................................ 
                                                          (นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั) 
                                                              ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                                            (ลงช่ือ)................................................ 
                                                          (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                                                       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
                        -ทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                          เห็นชอบ 

                            ไม่เห็นชอบ 
 
                                               (ลงช่ือ)................................................ 
                                                                (นายโสภณ          ผสม) 
                                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 



 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายสุทธิวงศ ์    สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ)...................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
               (นายจิรศกัด์ิ   แกว้คุม้ภยั)                                                                        (นางโอเป็ก          สิทธา) 
                   ผูอ้  านวยการกองช่าง                                                                     นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี           เดือน มิถุนายน     พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   บนัทึกคณะกรรมการก าหนดราคากลาง................................................................................................. 

อ้างถึง    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเลขท่ี ๑๘๘/๒๕๖๐   ลงวนัท่ี ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 เร่ืองเดมิ    ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน  หนา้ ๑๙  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง 
สาธารณูปการ  จ านวน ๑  โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายพนัธมิตร  หมู่ท่ี ๔   ตั้งไว ้
๓๓๐,๐๐๐ บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

๑. ด าเนินการจดัจา้งโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายซอยคล่ีประชารักษ ์ หมู่ท่ี ๑   ต าบล 
ถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมผิวจราจร
กวา้ง  ๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๓๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมไม่นอ้ย
กวา่ ๑,๒๔๐ ตารางเมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป (บรรจุในแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หนา้ท่ี ๓๑  ล าดบัท่ี ๑ 

ข้อพจิารณา  คณะกรรมการไดพิ้จารณาบญัชีรายการวสัดุก่อสร้าง   ค่าแรงงาน   ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจ านวน  ๑  โครงการซ่ึงประมาณการไวมี้รายละเอียดดงัน้ี 

กจิกรรมที่ ๑ 

๑. ด าเนินการจดัจา้งโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายซอยคล่ีประชารักษ ์ หมู่ท่ี ๑   ต าบล 
ถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมผิวจราจร
กวา้ง  ๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๓๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมไม่นอ้ย
กวา่ ๑,๒๔๐ ตารางเมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป (บรรจุในแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หนา้ท่ี ๓๑  ล าดบัท่ี ๑ 
งบประมาณ  ๕๘๗,๐๐๐.-บาท   (-หา้แสนแปดหม่ืนเจด็พนับาทถว้น-) 

เห็นควรใชง้บประมาณในราคา  ๕๘๗,๐๐๐.-บาท (-หา้แสนแปดหม่ืนเจด็พนับาทถว้น-) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
  
 
 

 



แบบ ปร.5 
แบบสรุปค่าก่อสร้าง 

 

งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 310.00  เมตร  หนา 0.04 เมตร
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมไม่นอ้ยกว่า 1,240 ตารางเมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด 
สถานท่ีก่อสร้าง    สายซอยคล่ีประชารักษ ์ หมู่ท่ี 1   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -      /2560 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 6   กรกฎาคม   2560 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน 547,968.40 1.4019 768,196.90  

2 ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 3,000.00 0.0000 3,000.00  
      

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน 771,196.90  
 ขอใช้งบประมาณคิดเป็นเงนิประมาณ 587,000.00  

(ตวัอกัษร)   หา้แสนแปดหม่ืนเจด็พนับาทถว้น 
       ตามค าสัง่องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราท่ี ๒๐๗/๒๕๖๐ ลงวนัท่ี ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างไดต้รวจสอบแลว้เห็นชอบค่าจา้งงานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสาย 
ซอยคล่ีประชารักษ ์ หมู่ท่ี ๑  ต าบลถ ้าพรรณรา และใหย้ึดประมาณการราคาน้ีเป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการ 
        จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 

                              (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

 

 
 

 
 

 

 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                               (นายจิรศกัด์ิ    แกว้คุม้ภยั) 
                 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นางโอเป็กสิทธา  สิทธา) 
                  ต าแหน่ง นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1/1 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
ปริมาณงาน    โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 310.00 เมตร  หนา 0.04 เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมไม่นอ้ยกวา่ 
1,240 ตารางเมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
สถานที่ก่อสร้าง    สายซอยคล่ีประชารักษ ์  หมู่ท่ี 1   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราช   แบบเลขท่ี     -   /2560 
แบบเลขที่             ฝ่าย/งาน   กองช่าง                                                                   เม่ือวนัท่ี 6    เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2560 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานพ้ืนทาง         
 1.1งานเกรดเกล่ียพ้ืนทางเดิม 1,240 ตร.ม.   1.71 2,120.40 2,120.40 พาณิชยจ์งัหวดั 
 1.2งานวสัดุคดัเลือกหนา 0.15 เมตร (หินคลุก) 186.00 ลบ.ม. 446.00 86,676.00 64.00 11,904.00 98,580.00 พาณิชยจ์งัหวดั 
2 งานผิวทาง         
 2.1ผิวทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตหนา 0.04 เมตร 1,240.00 ตร.ม. 301.74 374,157.60 41.00 50,840.00 424,997.60 พาณิชยจ์งัหวดั 
 ปูบน Prime  Coat         
 2.2งานลาดยาง Prime  Coat 1,240.00 ตร.ม. 11.21 13,900.40   13,900.40 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
 2.3สีจราจร Temoplatic Paint กวา้ง 0.10 เมตร  31.00 ตร.ม. 270.00 8,370.00   8,370.00  
 (ขาว& เหลือง)         
          
          
          
 รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน       547,968.40 ยอดยกไปปร.5 

 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                     (นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั) 
                              ผูอ้  านวยกองช่าง 



แบบ ปร.5 
 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 

งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต 
โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 310.00  เมตร  หนา 0.04 เมตรหรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมไม่นอ้ยกวา่ 1,240 ตารางเมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ถ ้าพรรณราก าหนด 
สถานท่ีก่อสร้าง    สายซอยคล่ีประชารักษ ์ หมู่ท่ี 1   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -      /2560 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หนา้ 
 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน     
2 ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ     
      

รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน 
ขอใช้งบประมาณคิดเป็นเงนิประมาณ 

  
  

(ตวัอกัษร)    
 
 
 
                                                          ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                    (...........................................................................) 
                                                          ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                          ประทบัตรา(ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 1/1 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
ปริมาณงาน    โดยท าการก่อสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  ระยะทาง 310.00 เมตร  หนา 0.04 เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตเสริมไม่นอ้ยกวา่ 
1,240 ตารางเมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
สถานที่ก่อสร้าง    สายซอยคล่ีประชารักษ ์  หมู่ท่ี 1   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราช   แบบเลขท่ี     -   /2560 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานพ้ืนทาง         
 1.1งานเกรดเกล่ียพ้ืนทางเดิม 1,240 ตร.ม.       
 1.2งานวสัดุคดัเลือกหนา 0.15 เมตร (หินคลุก) 186.00 ลบ.ม.       
2 งานผิวทาง         
 2.1ผิวทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตหนา 0.04 เมตร 1,240.00 ตร.ม.       
 ปูบน Prime  Coat         
 2.2งานลาดยาง Prime  Coat 1,240.00 ตร.ม.       
 2.3สีจราจร Temoplatic Paint กวา้ง 0.10 เมตร  31.00 ตร.ม.       
 (ขาว& เหลือง)         
          
          
          
 รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน        ยอดยกไปปร.5 

          อกัษร  (................................................................................................)    ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 


