
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

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

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา มีความประสงค์จะด้าเนินการตกลงราคาการจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดมุขธาราม-โพธิ์ประสิทธิ์  หมู่ที่  8  โดยท้าการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  210  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อย
กว่า  1,050  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  วงเงินงบประมาณ    591,000.-  บาท 

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั งนี คือ    591,000.- บาท 
               รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี  

   ประกาศ  ณ  วันที่         เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.๒๕60 

 
             (ลงชื่อ) 

      (นายโสภณ      ผสม) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 
 

แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดมุขธาราม-โพธิ์ประสิทธิ์  หมู่ที่  8            
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   591,000.-บาท 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป   

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  210  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  1,050  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  
0.50  เมตร  ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนด  พร้อม
ติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   

5. ราคากลางค้านวณ  ณ  วันที่   22    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕60   เป็นเงิน  591,000.-บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง   

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

     7.  รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  ตามรายละเอียดดังนี  
                      ๑.   นายจิรศักดิ์       แก้วคุ้มภัย    ผู้อ้านวยการกองช่าง                       ประธานกรรมการ 

          ๒.  นางสาวสายนที   โสดา           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ   กรรมการ 
          ๓.  นางกสิมา          ดวงมาก       นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ           กรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 บันทกึข้อความ 

 
ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี          เดือน พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   รายงานผลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 
       ตามค าสัง่องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา ท่ี ๑๕๓/๒๕๖๐  ลงวนัท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐      
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ดงัน้ี 

๑. ด าเนินการจดัจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัมุขธาราม-โพธ์ิประสิทธ์ิ  หมู่ท่ี ๘   
ต าบลถ ้าพรรณรา  อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง  
๕.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๕๐ ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก
ขา้งละ ๐.๕๐ เมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (บรรจุในแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หนา้ท่ี ๓๘  ล าดบัท่ี ๓๗ 

         เม่ือวนัท่ี ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐   เวลา  ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดพ้ร้อมกนัประชุม
และพิจารณาร่วมกนั  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา  แลว้มีมติเห็นชอบโดยก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้างจ านวน   ๑    โครงการ  รายละเอียดตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั) 
                  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นางสาวสายนที    โสดา) 
                 ต าแหน่ง  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                  (นางกสิมา     ดวงมาก) 
                  ต าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไปช 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 
                             (นายจิรศกัด์ิ       แกว้คุม้ภยั) 
                  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ)...................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
               (นางสาวสายนที   โสดา)                                                                       (นางกสิมา        ดวงมาก) 
  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                                                     นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 

 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี           เดือน พฤษภาคม     พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

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

อ้างถึง    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเลขท่ี ๑๕๓/๒๕๖๐   ลงวนัท่ี ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 เร่ืองเดมิ    ตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  แผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน  หนา้ ๑๘  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างส่ิง 
สาธารณูปการ  จ านวน ๑  โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัมุขธาราม-โพธ์ิประสิทธ์ิ  
 หมู่ท่ี ๘   ตั้งไว ้๕๙๑,๐๐๐ บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

๑. ด าเนินการจดัจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัมุขธาราม-โพธ์ิประสิทธ์ิ  หมู่ท่ี ๘   
ต าบลถ ้าพรรณรา  อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง  
๕.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๕๐ ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก
ขา้งละ ๐.๕๐ เมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (บรรจุในแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หนา้ท่ี ๓๘  ล าดบัท่ี ๓๗ 

ข้อพจิารณา  คณะกรรมการไดพิ้จารณาบญัชีรายการวสัดุก่อสร้าง   ค่าแรงงาน   ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจ านวน  ๑  โครงการซ่ึงประมาณการไวมี้รายละเอียดดงัน้ี 

กจิกรรมที่ ๑ 

๑. ด าเนินการจดัจา้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายวดัมุขธาราม-โพธ์ิประสิทธ์ิ  หมู่ท่ี ๘   
ต าบลถ ้าพรรณรา  อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง  
๕.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๒๑๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ ๑,๐๕๐ ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุก
ขา้งละ ๐.๕๐ เมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (บรรจุในแผนพฒันาต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หนา้ท่ี ๓๘  ล าดบัท่ี ๓๗ 
งบประมาณ  ๕๙๑,๐๐๐.-บาท   (-หา้แสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น-) 

เห็นควรใชง้บประมาณในราคา  ๕๙๑,๐๐๐.-บาท (-หา้แสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น-) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
  
 
 



 
แบบ ปร.5 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 210.00  เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี
ไม่นอ้ยกวา่ 1,050 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกขา้ง 0.50 เมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด 
สถานท่ีก่อสร้าง    สายวดัมุขธาราม-โพธ์ิประสิทธ์ิ  หมู่ท่ี 8   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -      /2560 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี 22   พฤษภาคม  2560 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน 462,706.55 1.4019 648,668.31  

      
      

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน 651,668.31  
 ขอใช้งบประมาณคิดเป็นเงนิประมาณ 591,000.00  

(ตวัอกัษร)   หา้แสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น 
       ตามค าสัง่องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราท่ี ๑๕๓/๒๕๖๐ ลงวนัท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างไดต้รวจสอบแลว้เห็นชอบค่าจา้งงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย 
ยวนปลา หมู่ท่ี ๒  ต าบลถ ้าพรรณรา และใหย้ึดประมาณการราคาน้ีเป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการ 
        จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั) 
                  ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการกองช่าง  

 

 
 

 

 
 

 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                               (นางสาวสายนที     โสดา) 
                 ต าแหน่ง    นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นางกสิมา      ดวงมาก) 
                  ต าแหน่ง นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1/1 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ปริมาณงาน    โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร  ระยะทาง 210.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,050 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 
0.50  เมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
สถานที่ก่อสร้าง    สายวดัมุขธาราม-โพธ์ิประสิทธ์ิ  หมู่ท่ี 8   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราช   แบบเลขท่ี     -   /2560 
แบบเลขที่             ฝ่าย/งาน   กองช่าง                                                                   เม่ือวนัท่ี 22    เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  2560 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

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

1 เกล่ียปรับชั้นทางพ้ืนทางเดิม 1,260.00 ตร.ม.  -  - 1.71 2,154.60 2,154.60 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลกูบาศก ์240 กก./ตร.ซม. 157.50 ลบ.ม. 2,138.32 336,785.40 204.00 32,130.00 368,915.40 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
3 ทรายหยาบรองพ้ืน 52.00 ลบ.ม. 220.00 11,440.00 64.00 3,328.00 14,768.00 ราคาทอ้งตลาด 
4 งานไมแ้บบ(ใชเ้วยีน 3 คร้ัง) 17.24 ลบ.ม. 532.71 9,183.90  -  - 9,183.92 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
5 งานไมแ้บบ 57.46 ลบ.ม.  -  - 105.00 6,033.30 6,033.30 กรมบญัชีกลาง 
6 ตะแกรง wire mesh ø 4 มม. 0.25 x 0.25 ม. 1,050.00 ตร.ม. 35.00 36,750.00 - - 36,750.00 ราคาทอ้งตลาด 

7 เหลก็ RB ø 12 มม. 0.09 ตนั 20,783.65 1,870.53 2,801.00 252.09 2,122.62 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
8 เหลก็ RB ø 19  มม. 0.02 ตนั 22,289.72 445.79 2,801.00 56.02 501.81 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
9 ลวดผกูเหลก็ 15.00 กก. 45.48 682.20  -  - 682.20 ราคาพาณิชยจ์งัหวดั 
10 แอสฟัลท ์ 5.00 ลิตร 40.00 200.00 10.00 50.00 250.00 ราคาทอ้งตลาด 
11 โฟมหนา ¾" 4.00 แผน่ 20.00 80.00 10.00 40.00 120.00 ราคาทอ้งตลาด 
12 หินคลุกถมไหล่ทาง 42.00 ลบ.ม. 441.35 18,536.70 64.00 2,688.00 21,224.70  
 รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน       462,706.55 ยอดยกไปปร.5 

 
 
 

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



แบบ ปร.5 
 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  ระยะทาง 210.00  เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
1,050 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 เมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา
ก าหนด 
สถานท่ีก่อสร้าง    สายวดัมุขธาราม-โพธ์ิประสิทธ์ิ  หมู่ท่ี 8  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     
      
      

รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน 
ขอใช้งบประมาณคิดเป็นเงนิประมาณ 

  
  

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



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 1/1 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ปริมาณงาน    โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง  5.00 เมตร  ระยะทาง 210.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,050 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 
0.50  เมตรตามสภาพพ้ืนท่ีและตามแบบแปลนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราก าหนด 
สถานที่ก่อสร้าง    สายวดัมุขธาราม-โพธ์ิประสิทธ์ิ   หมู่ท่ี 8   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราช   แบบเลขท่ี     -   /2560 
แบบเลขที่             ฝ่าย/งาน   กองช่าง                                                                   เม่ือวนัท่ี 22    เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.  2560 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

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

1 เกล่ียปรับชั้นทางพ้ืนทางเดิม 1,260.00 ตร.ม.       
2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลกูบาศก ์240 กก./ตร.ซม. 157.50 ลบ.ม.       
3 ทรายหยาบรองพ้ืน 52.00 ลบ.ม.       
4 งานไมแ้บบ(ใชเ้วยีน 3 คร้ัง) 17.24 ลบ.ม.       
5 งานไมแ้บบ 57.46 ลบ.ม.       
6 ตะแกรง wire mesh ø 4 มม. 0.25 x 0.25 ม. 1,050.00 ตร.ม.       

7 เหลก็ RB ø 12 มม. 0.09 ตนั       
8 เหลก็ RB ø 19  มม. 0.02 ตนั       
9 ลวดผกูเหลก็ 15.00 กก.       
10 แอสฟัลท ์ 5.00 ลิตร       
11 โฟมหนา ¾" 4.00 แผน่       
12 หินคลุกถมไหล่ทาง 42.00 ลบ.ม.       
 รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน        ยอดยกไปปร.5 

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


