
กลุมงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง โครงการวางทอระบายน้ํา
สถานท่ีกอสราง  หมูท่ี 1 ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
ปริมาณงาน  โดยทําการขุดวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น3 ขนาด ุ 0 .60 x1 .00 เมตร และบอพักทอ คสล. ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 42 /2558
คํานวนราคากลางโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่ง อบต.ชางซาย เลขท่ี 532 /2558 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558

คาวัสด+ุคาแรง
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1 งานรื้อผิวจราจรเดิม (473 ม.)
1 .1 งานรื้อขนไปผิวจราจร คสล.เดิม (378 ม.)     378 .00 ตร.ม. 0 .00 0 .00 70 .00 26 ,460 .00 26 ,460 .00
1 .2 งานขุดดิน-ขนท้ิง (ระยะ 1 กม.)     378 .00 ลบ.ม. 0 .00 0 .00 26 .93 10 ,179 .54 10 ,179 .54

2 งานทอระบายน้ํา คสล.มอกช้ัน3 ุ 0 .60 x1.00 ม. 0 .00 0 .00 0 .00
2 .1 งานทอระบายน้ํา ขนาด ุ 0 .60 x1 .00 ม.     641 .00 ทอน 823 .83 528 ,075 .03 345 .00 221 ,145 .00 749 ,220 .03
2 .2 งานบอพักทอ ขนาด ุ 0 .60 x1 .00 ม.       63 .00 ทอน 2 ,650 .00 166 ,950 .00 345 .00 21 ,735 .00 188 ,685 .00
2 .3 งานปูนยาแนวทอ (0 .016 ลบ.ม./ทอน)       11 .26 ลบ.ม. 993 .24 11 ,183 .88 0 .00 0 .00 11 ,183 .88
2 .4 งานทรายถม 1x1x378 ม.     211 .00 ลบ.ม. 200 .00 42 ,200 .00 0 .00 0 .00 42 ,200 .00

3 งานฝาปดบอพัก-ฝาปดทอ 0 .00 0 .00 0 .00
3 .1 ฝาปดบอพักแบบ A       44 .00 ฝา 0 .00 0 .00 0 .00
 - งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (0 .12 ลบ.ม./ฝา)         5 .28 ลบ.ม. 1 ,555 .46 8 ,212 .83 436 .00 2 ,302 .08 10 ,514 .91
 - เหล็กเสริม RB ุ 9 มม. (30 .80 ม./ฝา)     723 .80 กก. 19 .66 14 ,229 .91 4 .10 2 ,967 .58 17 ,197 .49
 - เหล็กฉาก 50 x50 x4 มม. (3 .40 ม./ฝา)     149 .60 เมตร 77 .50 11 ,594 .00 0 .00 0 .00 11 ,594 .00
 - เหล็กแผนกวาง 5 ซม. หนา 9 มม. (76 .51 ม./ฝา)  3 ,366 .44 เมตร 93 .33 314 ,189 .85 0 .00 0 .00 314 ,189 .85
 - งานเชื่อมฝาทอบอพัก (0 .81 ตร.ม./ฝา)  8 ,473 .66 กก. 0 .00 0 .00 10 .00 84 ,736 .60 84 ,736 .60
 - ทอ PVC 5 นิ้วชั้น 8 .5 (0 .60 ม./ฝา)       26 .40 เมตร 210 .28 5 ,551 .39 54 .00 1 ,425 .60 6 ,976 .99
 - ขอฉาก PVC 5 นิ้วชั้น 8 .5 (1 อัน/ฝา)       44 .00 อัน 239 .49 10 ,537 .56 0 .00 0 .00 10 ,537 .56

แบบ ปร.4 แผนที่ 1 /3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับ
ท่ี

รายการ  จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรงงาน หมายเหตุ




