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หน่วย:บาท

รวมค่าวสัดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และแรงงาน

กลุ่มงานที่ 1

1 งานโครงสร้างวศิวกรรม

1.1 งานดินขดุฐานราก 80.00       ลบ.ม. -                   -                    99.00               7,920.00      7,920.00             
1.2 งานทรายหยาบรองพ้ืน 2.50         ลบ.ม. 406.54              1,016.35           91.00               227.50         1,243.85             
1.3 งานคอนกรีตหยาบรองพ้ืน ( 1:3:5 ) 2.50         ลบ.ม. 1,146.43           2,866.08           398.00             995.00         3,861.08             
1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 1:2:4 ) 18.04       ลบ.ม. 1,368.17           24,681.79         498.00             8,983.92      33,665.71           
1.5 งานไมแ้บบ 156.91     ตร.ม. -                   -                    133.00             20,869.03    20,869.03           
      -ไมแ้บบและค ้ายนั 47.07       ลบ.ฟ. 556.00              26,170.92         -              26,170.92           
1.6 งานเหลก็เสริมคอนกรีต -                    -              -                      
      - เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. 0.29         ตนั 19,580.14         5,678.24           4,100.00          1,189.00      6,867.24             
      - เหลก็เส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. 1.90         ตนั 18,731.59         35,590.02         3,300.00          6,270.00      41,860.02           
      - ลวดผกูเหลก็ 65.70       กก. 32.71                2,149.05           -              2,149.05             
      - ทอ่เหลก็เคลือบสงักะสี Ø  2 น้ิว 60.50       เส้น 250.00              15,125.00         -                  -              15,125.00           

รวมยอดยกไป -                   113,277.44       -                  46,454.45    159,731.89         

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงช่ือ)……………………………….….ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)……………………………………กรรมการ          (ลงช่ือ)………………………………..กรรมการ
                (นายณฐพล   อินทรมณี)             (นางสาวอนนัตญา ดอกบญุนาค) (นายวรายทุธ  ศิริพรหมสิทธ์ิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน  กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนหินโคน
สถานที่ก่อสร้าง บา้นหินโคน หมูท่ี่ 1 ต าบลหินโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา                         แบบเลขที่         3/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา
ค านวณราคากลางโดย  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   เม่ือวนัท่ี  15  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ
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กลุ่มงาน/งาน  กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร้ัวศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนหินโคน
สถานที่ก่อสร้าง บา้นหินโคน หมูท่ี่ 1 ต าบลหินโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา                         แบบเลขที่         3/2560
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินโคน  อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา
ค านวณราคากลางโดย  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง   เม่ือวนัท่ี 15  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2560

หน่วย:บาท

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

รวมยอดยกมา -                   113,277.44       -                  46,454.45    159,731.89         
2 งานสถาปัตยกรรม -          -                   -                    -                  -              -                      

   - ผนงัก่ออิฐบลอ็ก ฉาบเรียบ ทั้ง 2 ดา้น 142.50     ตร.ม. 93.25 13,288.13         65.00               9,262.50      22,550.63           ค่าแรงรวมก่อฉาบ

   - ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ ฉาบเรียบ ทั้ง 2 ดา้น 6.00         ตร.ม. 222.48              1,334.88           78.00               468.00         1,802.88             ค่าแรงรวมก่อฉาบ

   - ผนงับหิุนแกรนิต ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร แกะตวัหนงัสือ 6.00         ตร.ม. 3,000.00           18,000.00         -              18,000.00           
   - เสาเอน็และคานทบัหลงั(ชนิดก่อคร่ึงแผน่) 95.00       ม. 90.39                8,587.05           44.00               4,180.00      12,767.05           
   - ฉาบโครงสร้าง 55.65       ตร.ม. -                   -                    100.00             5,565.00      5,565.00             
   - งานบวัหวัเสาส าเร็จรูป 37.00       อนั 150.00              5,550.00           60.00               2,220.00      7,770.00             
   - งานบวัปนูป้ัน 10.70       เมตร 80.00                856.00              60.00               642.00         1,498.00             
   - งานทาสีน ้าพลาสติก 142.50     ตร.ม. 56.62                8,068.35           34.00               4,845.00      12,913.35           

4 งานประตู (ป 1) 2.00         ชุด 10,000.00         20,000.00         -                  -              20,000.00           

รวมค่างานต้นทุน -                   188,961.85       -                  73,636.95    262,598.80         

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

 (ลงช่ือ)………………………………...….ประธานกรรมการ (ลงช่ือ)……………………….…………กรรมการ          (ลงช่ือ)…………………………………..กรรมการ
                   (นายณฐพล   อินทรมณี)            (นางสาวอนนัตญา ดอกบญุนาค) (นายวรายทุธ  ศิริพรหมสิทธ์ิ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน


