
รวมค่าวัสดุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 ร้ือผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 ม. (ขน

ทิ้ง)

14,090.00    ตร.ม.               -                   -             90.40   1,273,736.00 1,273,736.00  

2 ขุดร้ือคันทางเดิมแล้วบดทับ 14,090.00    ตร.ม.               -                   -             10.33      145,549.70 145,549.70     

3 ทรายรองพื้น 704.50        ลบ.ม. 180.00             126,810.00 60.00                42,270.00 169,080.00     

4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 

240 กก./ตร.ซม

2,113.50     ลบ.ม. 1,915.00        4,047,352.50 290.00             612,915.00 4,660,267.50  

5 เหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. 

ช่อง 20 X 20 ซม. #

13,391.00    ตร.ม. 20.00               267,820.00 3.00                 40,173.00 307,993.00     

6 เหล็กเสริม DB  16 มม. 4.230         ตัน 16,495.00          69,773.85 3,300.00            13,959.00 83,732.85      

7 เหล็กเสริม RB  15 มม. 1.406         ตัน 15,537.00          21,845.02 3,300.00              4,639.80 26,484.82      

8 เหล็กเสริม RB  19 มม. 0.249         ตัน 16,425.00            4,089.83 2,900.00                722.10 4,811.93        

9 ไม้แบบ + ไม้ค้้ายัน 84.54         ตร.ม. 150.00              12,681.00 90.00                  7,608.60 20,289.60      

10 แอสฟัลท์ ( ยางมะตอยอุดรอยต่อ ) 844.60        ลิตร 15.00                12,669.00 -                             -   12,669.00      

11 ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต 4,223.00     ม. -                             -   10.00                42,230.00 42,230.00      

12 แผ่นโฟมหนา 0.02 ม. 21.00         ตร.ม. 25.00                    525.00 -                             -   525.00          

13 ท่อ PVC.DAI 3/4 นิ้ว

(พร้อม CAP. ปิดปลายท่อ)

224.00        ชุด 9.00                   2,016.00 -                             -   2,016.00        

14 ตีเส้นเคร่ืองหมายจราจร 634.00        ตร.ม. 270.00             171,180.00 -                             -   171,180.00     

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน 6,920,565.40  

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านกุดน้้าใส หมู่ที่ 1 ต้าบลกุดน้้าใส   อ้าเภอน้้าพอง  จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ      ซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านกุดน้้าใส หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนมิตรภาพ  ต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด   ช่วงที่ 1 จาก กม. 0+250 ถึง กม. 2+882 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,632 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,160 ตร.ม.

                รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลต้าบลกุดน้้าใสก้าหนด 

                ช่วงที่ 2 จาก กม. 3+395 ถึง กม. 3+581 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 186 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและราคา       กองช่างเทศบาลต้าบลกุดน้้าใส         ประมาณราคาเมื่อวันที่              เดือน    พฤศจิกายน   พ.ศ. 2559

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

( ลงชื่อ )                                 ประธานกรรมการก้าหนดราคากลาง

  ( นายอรุณ  มหาโยธา )

  รองปลัดเทศบาลต้าบลกุดน้้าใส

( ลงชื่อ )                                 กรรมการก้าหนดราคากลาง             ( ลงชื่อ )                                    กรรมการก้าหนดราคากลาง              

   ( นายบรรจบ  หาราช )                                                               ( นายสุมิท ศรก้อม )



( ลงชื่อ )                                กรรมการก้าหนดราคากลาง             ( ลงชื่อ )                                    กรรมการก้าหนดราคากลาง              

    ผู้อ้านวยการกองช่าง                                                           หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

( นายอนุพันธ์  กึมทอง )                                                        ( นายธะนันชัย  เนื่องไชยยศ  )

      วิศวกรโยธา                                                                          นายช่างโยธา 



คิดจาก กว้าง 5 ยาว 2,818 ม.

พื้นที่ รวม 14,090 ตร.ม.

แก้ไขตามความเห็นของทางหลวงชนบท

ตีเส้นจากกม 0+000 - กม. 2+882

7,160,421.57  

239,856.17     


