
องคการบริหารสวนตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัดแพร
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 2 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,40 /2558

  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

ราคาตอหนวย ราคาทุน ราคาตอหนวย รวมราคากลาง
1. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมพรอมบดทับ 700.00 ตร.ม. 4.38 3,066.00 1.3574 5.95 4,161.79 FACTOR F ฝนชุก 1
2. งานทรายรองใตผิวทาง 32.00 ตร.ม. 287.35 9,195.20 1.3574 390.05 12,481.56
3. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
4. CONTRACTION JIONT 48.00 เมตร 64.54 3,097.92 1.3574 87.61 4,205.12
5. EXPANSION JOINT 8.00 เมตร 99.41 795.28 1.3574 134.94 1,079.51
6. งานคอนกรีตผิวทาง 560.00 ตร.ม. 317.44 177,766.40 1.3574 430.89 241,300.11
7. งานไหลทางหินคลุก 34.00 ลบ.ม. 351.30 11,944.20 1.3574 476.85 16,213.06
8. ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 3,000.00 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00

208,865.00 รวม 282,441.15
คิดเปนราคากลาง 282,000.00

(ลงชื่อ)................................................................ ประธานกรรมการ
(นางสาวจิตวดี  เภรีวิก)

(ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเพ็ญพร  โอษฐฤทธิ)์ (นายศุภชัย  จุฬะแพทย)

รวมคางานตนทุน
สองแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม

ท่ี รายการ ปริมาณ หนวย คางานตนทุน(บาท FACTOR F ราคากลาง(บาท) หมายเหตุ



ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,40 /2558

(ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ/เลขานุการ



1. ช่ือโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัดแพร  หมูท่ี 2 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    /หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลชางซาย
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 282,000.00 บาท (สองแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน)
3. ลักษณะงาน
    โดยสังเขป กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,

   40 ,2558 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบอบต.ชางซายท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย
4. ราคากลางคํานวน ณ วันท่ี 4 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558 เปนเงิน 282 ,000 .- บาท (สองแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
     5 .1 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .1 นางสาวจิตวดี  เภรีวิก ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด เปนประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .2 นางสาวเพ็ญพร  โอษฐฤทธิ์ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เปนกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .3 นายศุภชัย  จุฬะแพทย ตําแหนง นายชางโยธา เปนกรรมการกําหนดราคากลาง/และเลขานุการ

วันท่ี          เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
แนบทายเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ1 .8)

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
ลงวันที่          กันยายน 2558

องคการบริหารสวนตําบลชางซาย





    โดยสังเขป กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
แนบทายเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ1 .8)

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
ลงวันที่          กันยายน 2558





องคการบริหารสวนตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัดแพร
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 2 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,40 /2558

  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

ราคาตอหนวย ราคาทุน ราคาตอหนวย รวมราคากลาง
1. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมพรอมบดทับ 700.00 ตร.ม. 4.38 3,066.00 1.3574 5.95 4,161.79 FACTOR F ฝนชุก 1
2. งานทรายรองใตผิวทาง 32.00 ตร.ม. 287.35 9,195.20 1.3574 390.05 12,481.56
3. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
4. CONTRACTION JIONT 48.00 เมตร 64.54 3,097.92 1.3574 87.61 4,205.12
5. EXPANSION JOINT 8.00 เมตร 99.41 795.28 1.3574 134.94 1,079.51
6. งานคอนกรีตผิวทาง 560.00 ตร.ม. 317.44 177,766.40 1.3574 430.89 241,300.11
7. งานไหลทางหินคลุก 34.00 ลบ.ม. 351.30 11,944.20 1.3574 476.85 16,213.06
8. ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 3,000.00 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00

208,865.00 รวม 282,441.15
คิดเปนราคากลาง 282,000.00

นายกองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
วันท่ี          เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย ลงวันท่ี        กันยายน 2558
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง BOQ.(Bill Of Quantities)

องคการบริหารสวนตําบลชางซาย

(นายชูศักดิ์  เภรีฤกษ)

หมายเหตุ

รวมคางานตนทุน
สองแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน

เอกสารแนบทายสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ 1.7 )

ท่ี รายการ ปริมาณ หนวย คางานตนทุน(บาท FACTOR F ราคากลาง(บาท)









1. ช่ือโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัดแพร  หมูท่ี 2 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    /หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลชางซาย
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 282,000.00 บาท (สองแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน)
3. ลักษณะงาน
    โดยสังเขป กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,

   40 ,2558 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบอบต.ชางซายท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย
4. ราคากลางคํานวน ณ วันท่ี 4 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558 เปนเงิน 282 ,000 .- บาท (สองแสนแปดหม่ืนสองพันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
     5 .1 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .1 นางสาวจิตวดี  เภรีวิก ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด เปนประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .2 นางสาวเพ็ญพร  โอษฐฤทธิ์ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เปนกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .3 นายศุภชัย  จุฬะแพทย ตําแหนง นายชางโยธา เปนกรรมการกําหนดราคากลาง/และเลขานุการ

วันท่ี 14 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

    องคการบริหารสวนตําบลชางซาย





    โดยสังเขป กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง





โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวัดแพร
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 2 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,40 /2558

  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

รวมคาวัสดุ
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมพรอมบดทับ ตร.ม.
2. งานทรายรองใตผิวทาง ตร.ม.
3. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
4. CONTRACTION JIONT เมตร
5. EXPANSION JOINT เมตร
6. งานคอนกรีตผิวทาง ตร.ม.
7. งานไหลทางหินคลุก ลบ.ม.
8. ปายประชาสัมพันธโครงการ ปาย

รวมเปนเงินท้ังสิ้น................................................................... บาท (........................................................................................................... )
ปรับลดวงเงินคงเหลือ............................................................ บาท (........................................................................................................... )
ราคาท่ีเสนอ............................................................................. บาท (........................................................................................................... )

เสนอมา ณ วันที่ ........................เดือน ............................................................. พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) ......................................................................
          (....................................................................)
ตําแหนง .......................................................................

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาคากอสราง

ท่ี รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรงงาน หมายเหตุ





ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,40 /2558





องคการบริหารสวนตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 49
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 4 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,39 /2558

  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

ราคาตอหนวย ราคาทุน ราคาตอหนวย รวมราคากลาง
1. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมพรอมบดทับ 1,500.00 ตร.ม. 4.38 6,570.00 1.3574 5.95 8,918.12 FACTOR F ฝนชุก 1
2. งานทรายรองใตผิวทาง 69.00 ตร.ม. 288.22 19,887.18 1.3574 391.23 26,994.86
3. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
4. CONTRACTION JIONT 96.00 เมตร 64.54 6,195.84 1.3574 87.61 8,410.23
5. EXPANSION JOINT 24.00 เมตร 99.41 2,385.84 1.3574 134.94 3,238.54
6. งานคอนกรีตผิวทาง 1,200.00 ตร.ม. 315.91 379,092.00 1.3574 428.82 514,579.48
7. งานไหลทางหินคลุก 72.00 ลบ.ม. 329.67 23,736.24 1.3574 447.49 32,219.57
8. ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 3,000.00 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00

440,867.10 รวม 597,360.80
คิดเปนราคากลาง 597,000.00

(ลงชื่อ)................................................................ ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์  ดิษสระ)

(ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ/เลขานุการ
(นายนิมิตร  เภรีฤกษ) (นายวันชัย  สงวนงาม)

รวมคางานตนทุน
หาแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม

ท่ี รายการ ปริมาณ หนวย คางานตนทุน(บาท FACTOR F ราคากลาง(บาท) หมายเหตุ









1. ช่ือโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 49 หมูท่ี 4 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    /หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลชางซาย
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 597,000.00 บาท (หาแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)
3. ลักษณะงาน
    โดยสังเขป กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี

   18 /2558 ,39 /2558 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบอบต.ชางซายท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย
4. ราคากลางคํานวน ณ วันท่ี 4 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 เปนเงิน 597 ,000 .- บาท (หาแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
     5 .1 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .1 นายประสิทธิ์  ดิษสระ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน เปนประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .2 นายนิมิตร  เภรีฤกษ ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ เปนกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .3 นายวันชัย  สงวนงาม ตําแหนง นายชางโยธา เปนกรรมการกําหนดราคากลาง/และเลขานุการ

วันท่ี           เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
แนบทายเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ1 .8)

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
ลงวันที่       กันยายน 2558

    องคการบริหารสวนตําบลชางซาย





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
แนบทายเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ1 .8)

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
ลงวันที่       กันยายน 2558





องคการบริหารสวนตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 49
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 4 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,39 /2558

  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

ราคาตอหนวย ราคาทุน ราคาตอหนวย รวมราคากลาง
1. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมพรอมบดทับ 1,500.00 ตร.ม. 4.38 6,570.00 1.3574 5.95 8,918.12 FACTOR F ฝนชุก 1
2. งานทรายรองใตผิวทาง 69.00 ตร.ม. 288.22 19,887.18 1.3574 391.23 26,994.86
3. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
4. CONTRACTION JIONT 96.00 เมตร 64.54 6,195.84 1.3574 87.61 8,410.23
5. EXPANSION JOINT 24.00 เมตร 99.41 2,385.84 1.3574 134.94 3,238.54
6. งานคอนกรีตผิวทาง 1,200.00 ตร.ม. 315.91 379,092.00 1.3574 428.82 514,579.48
7. งานไหลทางหินคลุก 72.00 ลบ.ม. 329.67 23,736.24 1.3574 447.49 32,219.57
8. ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 3,000.00 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00

440,867.10 รวม 597,360.80
คิดเปนราคากลาง 597,000.00

นายกองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
วันท่ี          เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย ลงวันท่ี      กันยายน 2558
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง BOQ.(Bill Of Quantities)

องคการบริหารสวนตําบลชางซาย

(นายชูศักดิ์  เภรีฤกษ)

หมายเหตุ

รวมคางานตนทุน
หาแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน

เอกสารแนบทายสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ 1.7 )

ท่ี รายการ ปริมาณ หนวย คางานตนทุน(บาท FACTOR F ราคากลาง(บาท)









1. ช่ือโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 49 หมูท่ี 4 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    /หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลชางซาย
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 597,000.00 บาท (หาแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)
3. ลักษณะงาน
    โดยสังเขป กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี

   18 /2558 ,39 /2558 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบอบต.ชางซายท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย
4. ราคากลางคํานวน ณ วันท่ี 4 เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558 เปนเงิน 597 ,000 .- บาท (หาแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
     5 .1 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .1 นายประสิทธิ์  ดิษสระ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน เปนประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .2 นายนิมิตร  เภรีฤกษ ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ เปนกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .3 นายวันชัย  สงวนงาม ตําแหนง นายชางโยธา เปนกรรมการกําหนดราคากลาง/และเลขานุการ

     วันท่ี         เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

องคการบริหารสวนตําบลชางซาย





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง





โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 49
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 4 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,39 /2558

  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

รวมคาวัสดุ
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมพรอมบดทับ ตร.ม.
2. งานทรายรองใตผิวทาง ตร.ม.
3. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
4. CONTRACTION JIONT เมตร
5. EXPANSION JOINT เมตร
6. งานคอนกรีตผิวทาง ตร.ม.
7. งานไหลทางหินคลุก ลบ.ม.
8. ปายประชาสัมพันธโครงการ ปาย

รวมเปนเงินท้ังสิ้น................................................................... บาท (........................................................................................................... )
ปรับลดวงเงินคงเหลือ............................................................ บาท (........................................................................................................... )
ราคาท่ีเสนอ............................................................................. บาท (........................................................................................................... )

เสนอมา ณ วันที่ ........................เดือน ............................................................. พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) ......................................................................
          (....................................................................)
ตําแหนง .......................................................................

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาคากอสราง

ท่ี รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรงงาน หมายเหตุ



ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,39 /2558



องคการบริหารสวนตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 37
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 3 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,41 /2558

พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

ราคาตอหนวย ราคาทุน ราคาตอหนวย รวมราคากลาง
1. งานดินถมขยายคันทาง 30.00 ตร.ม. 156.52 4,695.60 1.3574 212.46 6,373.81 FACTOR F ฝนชุก 1
2. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมแลวบดทับ 1,500.00 ตร.ม. 4.53 6,795.00 1.3574 6.15 9,223.53
3. งานทรายรองใตผิวทาง 69.00 ลบ.ม. 277.89 19,174.41 1.3574 377.21 26,027.34
4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
5. CONTRACTION JIONT 96.00 เมตร 64.54 6,195.84 1.3574 87.61 8,410.23
6. EXPANSION JOINT 24.00 เมตร 99.41 2,385.84 1.3574 134.94 3,238.54
7. งานคอนกรีตผิวทาง 1,200.00 ตร.ม. 316.44 379,728.00 1.3574 429.54 515,442.79
8. งานไหลทางหินคลุก 72.00 ลบ.ม. 340.49 24,515.28 1.3574 462.18 33,277.04
9. ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 3,000.00 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00

446,489.97 รวม 604,993.29
คิดเปนราคากลาง 604,000.00

(ลงชื่อ)................................................................ ประธานกรรมการ
(นางสาวเพ็ญพร  โอษฐฤทธิ)์

(ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวกันยา  ทวีปะ) (นายศุภชัย  จุฬะแพทย)

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม

ท่ี รายการ ปริมาณ หนวย ราคากลาง(บาท)

หกแสนสี่พันบาทถวน
รวมคางานตนทุน

คางานตนทุน(บาท FACTOR F หมายเหตุ









1. ช่ือโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมสายซอยชางซาย 37 หมูท่ี 3 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    /หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลชางซาย
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 604,000.00 บาท (หกแสนสี่พันบาทถวน)
3. ลักษณะงาน
    โดยสังเขป กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซาย

    เลขท่ี 18 /2558 ,41 /2557 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบอบต.ชางซายท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย
4. ราคากลางคํานวน ณ วันท่ี 4 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 เปนเงิน 604 ,000 .- บาท (หกแสนสี่พันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
     5 .1 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .1 นางสาวเพ็ญพร  โอษฐฤทธิ์ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เปนประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .2 นางสาวกันยา  ทวีปะ ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี เปนกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .3 นายศุภชัย  จุฬะแพทย ตําแหนง นายชางโยธา เปนกรรมการกําหนดราคากลาง/และเลขานุการ

วันท่ี           เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
แนบทายเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ1 .8)

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
ลงวันที่     กันยายน 2558

องคการบริหารสวนตําบลชางซาย





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
แนบทายเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ1 .8)

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
ลงวันที่     กันยายน 2558





1. ช่ือโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมสายซอยชางซาย 37 หมูท่ี 3 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
    /หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลชางซาย
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 604,000.00 บาท (หกแสนสี่พันบาทถวน)
3. ลักษณะงาน
    โดยสังเขป กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซาย

    เลขท่ี 18 /2558 ,41 /2557 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบอบต.ชางซายท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย
4. ราคากลางคํานวน ณ วันท่ี 4 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558 เปนเงิน 604 ,000 .- บาท (หกแสนสี่พันบาทถวน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
     5 .1 แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง สะพาน และทอเหลี่ยม
6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .1 นางสาวเพ็ญพร  โอษฐฤทธิ์ ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เปนประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .2 นางสาวกันยา  ทวีปะ ตําแหนง เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี เปนกรรมการกําหนดราคากลาง
     6 .3 นายศุภชัย  จุฬะแพทย ตําแหนง นายชางโยธา เปนกรรมการกําหนดราคากลาง/และเลขานุการ

วันท่ี          เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง

องคการบริหารสวนตําบลชางซาย





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง





องคการบริหารสวนตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 37
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 3 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,41 /2558

พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

ราคาตอหนวย ราคาทุน ราคาตอหนวย รวมราคากลาง
1. งานดินถมขยายคันทาง 30.00 ตร.ม. 156.52 4,695.60 1.3574 212.46 6,373.81 FACTOR F ฝนชุก 1
2. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมแลวบดทับ 1,500.00 ตร.ม. 4.53 6,795.00 1.3574 6.15 9,223.53
3. งานทรายรองใตผิวทาง 69.00 ลบ.ม. 277.89 19,174.41 1.3574 377.21 26,027.34
4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
5. CONTRACTION JIONT 96.00 เมตร 64.54 6,195.84 1.3574 87.61 8,410.23
6. EXPANSION JOINT 24.00 เมตร 99.41 2,385.84 1.3574 134.94 3,238.54
7. งานคอนกรีตผิวทาง 1,200.00 ตร.ม. 316.44 379,728.00 1.3574 429.54 515,442.79
8. งานไหลทางหินคลุก 72.00 ลบ.ม. 340.49 24,515.28 1.3574 462.18 33,277.04
9. ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 3,000.00 3,000.00 1 3,000.00 3,000.00

446,489.97 รวม 604,993.29
คิดเปนราคากลาง 604,000.00

นายกองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
วันท่ี          เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย ลงวันท่ี      กันยายน 2558
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง BOQ.(Bill Of Quantities)

(นายชูศักดิ์  เภรีฤกษ)

หมายเหตุ

รวมคางานตนทุน
หกแสนสี่พันบาทถวน

เอกสารแนบทายสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ 1.7 )

ท่ี รายการ ปริมาณ หนวย คางานตนทุน(บาท FACTOR F ราคากลาง(บาท)



ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,41 /2558



โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยชางซาย 37
สถานท่ีดําเนินการ หมูท่ี 3 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,41 /2558

พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 17 /2552 จํานวน 1 ปาย

รวมคาวัสดุ
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1. งานดินถมขยายคันทาง ตร.ม.
2. งานขุดรื้อพ้ืนทางเดิมแลวบดทับ ตร.ม.
3. งานทรายรองใตผิวทาง ลบ.ม.
4. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
5. CONTRACTION JIONT เมตร
6. EXPANSION JOINT เมตร
7. งานคอนกรีตผิวทาง ตร.ม.
8. งานไหลทางหินคลุก ลบ.ม.
9. ปายประชาสัมพันธโครงการ ปาย

รวมเปนเงินท้ังสิ้น................................................................... บาท (........................................................................................................... )
ปรับลดวงเงินคงเหลือ............................................................ บาท (........................................................................................................... )
ราคาท่ีเสนอ............................................................................. บาท (........................................................................................................... )

เสนอมา ณ วันที่ ........................เดือน ............................................................. พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) ......................................................................
          (....................................................................)
ตําแหนง .......................................................................

บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาคากอสราง

ท่ี รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรงงาน หมายเหตุ



ปริมาณงาน กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4 .00 เมตร หนา 0 .15 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0 .50 เมตร ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต.ชางซายเลขท่ี 18 /2558 ,41 /2558



แบบ ปร.5(ก)

กลุมงาน/งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง โครงการปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
สถานท่ีกอสราง  ท่ีทําการ อบต.ชางซาย หมูท่ี 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขท่ี แบบอบต.ชางซาย เลขท่ี 28 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ มีจํานวน 6 หนา
คํานวณราคากลาง เม่ือวันท่ี 4 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับท่ี รายการ คางานตนทุน FACTOR F คากอสราง หมายเหตุ
1. ประเภท งานอาคาร 26,987.09 1.2726 34,343.77 Factor F
2. ปายประชาสัมพันธโครงการ 3,000.00  - เงินจายลวงหนา 0%

 - ดอกเบี้ยเงินกู 7%
 - ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
 - เงินประกันผลงานหัก 0%

รวมเปนคากอสรางท้ังสิ้น 37,343.77
คิดเปนคากอสราง (หนึ่งลานหาหม่ืนแปดพันบาทถวน) 37,024.41

ขนาดพ้ืนท่ี/จุด        ตร.ม. เฉลี่ย  ตร.ม. ละ             บาท

(ลงชื่อ)............................................................... ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นางสาวรัตนา  บุญกาญจน)

(ลงชื่อ)........................................................... กรรมการฯ (ลงชื่อ)................................................... กรรมการฯ/และเลขานุการ
(นางสาวนุชนารถ  ไชยวิเศษ) (นายศุภชัย  จุฬะแพทย)

แบบสรุปคากอสราง









       แบบ ปร.4 แผนที่ 1 /7

กลุมงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง ปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
สถานท่ีกอสราง ท่ีทําการ อบต.ชางซาย หมูที่ 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบอบต.ชางซาย เลขที่ 11 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
ปริมาณงาน ปรับปรุงตอเติมสํานักงานที่ทําการ อบต.ชางซาย  ตามแบบ อบต.ชางซายเลขที่ 28 /2558
คํานวนราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชางซาย เลขที่ /2558 ลงวันที่        กันยายน 2558 เมื่อวันที่      เดือน             พ.ศ.

คาวัสด+ุคาแรง
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1 งานรื้อหองน้ําเดิม
1 .1 ร้ือถอนหองน้ําเดิมตามแบบ 51.75 ตร.ม. - - 35.00 1,811.25 1,811.25
1 .2 งานคอนกรีตหยาบ 1 :3 :5 0.90 ลบ.ม. 1,635.51 1,471.96 398.00 358.20 1,830.16
1 .3 งานสกัดดผนังกระเบื้อง 22.95 ตร.ม. - - 38.00 872.10 872.10
1 .4 งานฉาบปูนผนังเดิม 22.95 ตร.ม. 156.33 3,587.77 82.00 1,881.90 5,469.67
1 .5 งานพื้นผิวหินขัดสีขาวฝงลวดทองเหลืองตามแบบ 15.00 ตร.ม. 320.00 4,800.00 198.00 2,970.00 7,770.00
1 .6 บัวเชิงหินขัด 9.00 เมตร 60.00 540.00 55.00 495.00 1,035.00

2. งานพื้นหนาหองน้ํา
2 .1 งานคอนกรีตหยาบ 1 :3 :5 1.60 ลบ.ม. 1,635.51 2,616.82 398.00 636.80 3,253.62
2 .2 งานปูกระเบื้องดินเผาหนาหองน้ํา 16.00 ตร.ม. 280.00 4,480.00 145.00 2,320.00 6,800.00

3. งานขุดดิน-ถมคืน
3 .1 งานขุดดินฐานรากและถมคืน (เผื่อ 30 %) 9.36 ลบ.ม. - - 99.00 926.64 926.64
3 .2 งานทรายหบาบรองพื้น 21.80 ลบ.ม. 375.00 8,175.00 61.00 1,329.80 9,504.80

4. งานคอนกรีต
4 .1 งานคอนกรีตหยาบ 1 :3 :5 6.40 ลบ.ม. 1,635.51 10,467.26 398.00 2,547.20 13,014.46
4 .2 งานคอนกรีตโครงสราง 1 :2 :4 4.22 ลบ.ม. 1,839.94 7,764.55 498.00 2,101.56 9,866.11
4 .3 งานไมแบบ (คิด 80 %) 50.66 ตร.ม. 532.71 26,987.09 133.00 6,737.78 33,724.87

95,878.68

คาแรงงาน หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หนวย คาวัสดุลําดับที่ รายการ จํานวน





















       แบบ ปร.4 แผนที่ 2 /7

กลุมงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง ปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
สถานท่ีกอสราง ท่ีทําการ อบต.ชางซาย หมูที่ 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบอบต.ชางซาย เลขที่ 11 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
ปริมาณงาน ปรับปรุงตอเติมสํานักงานที่ทําการ อบต.ชางซาย  ตามแบบ อบต.ชางซายเลขที่ 28 /2558
คํานวนราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชางซาย เลขที่ /2558 ลงวันที่        กันยายน 2558 เมื่อวันที่      เดือน             พ.ศ.

คาวัสด+ุคาแรง
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

4 .4 งานไมเครา (คิด 30 %) 19.00 ลบ.ฟ. 532.71 10,121.49 133.00 2,527.00 12,648.49
4 .5 ตะปู (0 .25 กก./1 ตร.ม. ไมแบบ) 12.67 กก. 63.09 799.35 - - 799.35

5. งานกออิฐ-ฉาบปูน
5 .1 งานกออฐ-ฉาบปูน 2 ดาน 108.88 ตร.ม. 312.65 34,041.33 224.00 24,389.12 58,430.45
5 .2 งานบัวปูนปนเชิงผนัง 42.40 เมตร 90.20 3,824.48 40.00 1,696.00 5,520.48
5 .3 งานกออิฐชองลมบังตา 6.00 กอน 13.00 78.00 25.00 150.00 228.00

6. งานเหล็กเสริมคอนกรีต
6 .1 เหล็ก RB ุ 12 มม. (471 .55 ม. 9%) 456.43 กก. 21.83 9,963.87 3.40 1,551.86 11,515.73
6 .2 เหล็ก RB  ุ 6 มม. (426 .80 ม. 5%) 99.49 กก. 24.84 2,471.33 3.40 338.27 2,809.60
6 .3 ลวดผูกเหล็ก เบอร 18 (0 .03 /ตัน) 16.68 กก. 43.93 732.75 - - 732.75

7. งานผาเพดาน
7 .1 งานฝาไมระแนงสังเคราะหหลบมุม ตามแบบ (28 ตร.ม.) 224.00 เมตร 49.60 11,110.40 5.00 1,120.00 12,230.40
7 .2 งานฝาไมระแนงสังเคราะห ตามแบบ (51 .72 ตร.ม.) 413.76 เมตร 49.60 20,522.50 5.00 2,068.80 22,591.30
7 .3 งานเชิงชายสําเร็จรูป 8 "/5 " 30.00 เมตร 171.43 5,142.90 69.00 2,070.00 7,212.90

8. งานวัสดุปูพ้ืนผนัง
8 .1 พ.1 งานกระเบื้องเซรามิคปูพื้น 12 "x12 " 28.00 ตร.ม. 158.88 4,448.64 125.00 3,500.00 7,948.64
8 .2 พ.2 งานพื้นผิวขัดมันเรียบ 18.40 ตร.ม. 1.33 24.47 40.00 736.00 760.47

143,428.56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรงงาน หมายเหตุ





       แบบ ปร.4 แผนที่ 3 /7

กลุมงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง ปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
สถานท่ีกอสราง ท่ีทําการ อบต.ชางซาย หมูที่ 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบอบต.ชางซาย เลขที่ 11 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
ปริมาณงาน ปรับปรุงตอเติมสํานักงานที่ทําการ อบต.ชางซาย  ตามแบบ อบต.ชางซายเลขที่ 28 /2558
คํานวนราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชางซาย เลขที่ /2558 ลงวันที่        กันยายน 2558 เมื่อวันที่      เดือน             พ.ศ.

คาวัสด+ุคาแรง
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

8 .3 ผ.2 งานผนังแตงผิวหินประดับ 15.26 ตร.ม. 280.00 4,272.80 150.00 2,289.00 6,561.80
8 .4 ผ.3 งานผนังแตงผิวกระเบื้องแกรนิตโต 88.64 ตร.ม. 350.00 31,024.00 150.00 13,296.00 44,320.00
8 .5 รางน้ําแสตนเลสพื้นหองน้ํา (ตามแบบ) 7.00 เมตร 220.00 1,540.00 80.00 560.00 2,100.00

9. งานเหล็กโครงหลังคา (50 ตร.ม.) 538.58 กก. - - 8.50 4,577.93 4,577.93
9 .1 เหล็ก Cชุบ 150 x50 x20 x2 .3 มม. (20 .00 เมตร) 20.00 เมตร 768.00 15,360.00 - - 15,360.00
9 .2 เหล็ก Cชุบ 100 x50 x20 x2 .3 มม. (52 .80 เมตร) 52.80 เมตร 625.00 33,000.00 - - 33,000.00
9 .3 เหล็ก Cชุบ 75 x45 x15 x2 .3 มม. (60 .00 เมตร) 60.00 เมตร 493.00 29,580.00 - - 29,580.00
9 .4 Plate เหล็กประกับ หนา 12 มม. (34 ม.) 30.19 กก. 21.83 659.05 - - 659.05
9 .5 bolt ุ 15 มม. (12 ม.) 16.68 กก. 20.19 336.77 3.40 56.71 393.48
9 .6 งานกระเบื้องมุงหลังคา 50.00 ตร.ม. - - 28.00 1,400.00 1,400.00
 - กระเบื้องลอนคู 4 ฟุต 100.00 แผน 49.54 4,954.00 - - 4,954.00
 - ขอยึดกระเบื้องมุงหลังคา 8 " 200.00 อัน 3.74 748.00 - - 748.00
 - ครอบขางปดชาย 20.00 แผน 46.73 934.60 - - 934.60
 - สลักเกลียว 40.00 ชุด 6.55 262.00 - - 262.00

10. งานทาสี
10 .1 งานทาสีภายนอก-ภายใน 154.61 ตร.ม. 35.00 5,411.35 30.00 4,638.30 10,049.65
10 .2 งานทาสีโครงหลังคา 50.00 ตร.ม. 40.00 2,000.00 35.00 1,750.00 3,750.00

158,650.51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรงงาน หมายเหตุ







       แบบ ปร.4 แผนที่ 4 /7

กลุมงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง ปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
สถานท่ีกอสราง ท่ีทําการ อบต.ชางซาย หมูที่ 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบอบต.ชางซาย เลขที่ 11 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
ปริมาณงาน ปรับปรุงตอเติมสํานักงานที่ทําการ อบต.ชางซาย  ตามแบบ อบต.ชางซายเลขที่ 28 /2558
คํานวนราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชางซาย เลขที่ /2558 ลงวันที่        กันยายน 2558 เมื่อวันที่      เดือน             พ.ศ.

คาวัสด+ุคาแรง
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

11 งานปายบังแสงอาคาร
11 .1 งานคอนกรีตหยาบ 1 :3 :5 0.10 ลบ.ม. 1,635.51 163.55 398.00 39.80 203.35
11 .2 งานคอนกรีตโครงสราง 1 :2 :4 0.84 ลบ.ม. 1,839.94 1,545.55 498.00 418.32 1,963.87
11 .3 งานไมแบบ 5.04 ตร.ม. 532.71 2,684.86 133.00 670.32 3,355.18
11 .4 งานไมเครา (คิด 30 %) 1.51 ตร.ม. 532.71 804.39 133.00 200.83 1,005.22
11 .5 ตะปู (0 .25 กก./1 ตร.ม. ไมแบบ) 1.26 กก. 51.40 64.76 - - 64.76
11 .6 ระแนงไมสังเคราะห 80.50 เมตร 49.60 3,992.80 - - 3,992.80
11 .7 ฐานเสาตกแตงดวยหินประดับ 1.40 ตร.ม. 280.00 392.00 150.00 210.00 602.00
11 .8 เหล็ก RB ุ 12 มม. (45 .20 ม. 9%) 43.75 กก. 21.83 955.06 3.40 148.75 1,103.81
11 .9 เหล็ก RB  ุ 6 มม. (24 .00 ม. 5%) 5.60 กก. 24.84 139.10 3.40 19.04 158.14
11 .10 เสาเหล็ก  ขนาด 4"x4 " 9.00 เมตร 152.68 1,374.12 - - 1,374.12
11 .11 เหล็กกลอง ขนาด 2 "x4 " (กาวาไนซ) 10.50 เมตร 87.58 919.59 - - 919.59
11 .12 เหล็กกลอง ขนาด 1 "x2 " (กาวาไนซ) 6.80 เมตร 37.20 252.96 - - 252.96

12. ประต-ูหนาตาง
12 .1 ประตู 1 (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 3.00 ชุด 2,405.00 7,215.00 300.00 900.00 8,115.00
12 .2 ประตู 2 (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 4,440.00 17,760.00 500.00 2,000.00 19,760.00
12 .3 ประตู 3 (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 1.00 ชุด 7,000.00 7,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00
12 .4 หนาตาง 1 (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 3.00 ชุด 3,200.00 9,600.00 300.00 900.00 10,500.00
12 .5 หนาตาง 2 (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 1,200.00 4,800.00 300 1,200.00 6,000.00

67,370.81

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุ คาแรงงาน หมายเหตุ





       แบบ ปร.4 แผนที่ 5 /7

กลุมงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง ปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
สถานท่ีกอสราง ท่ีทําการ อบต.ชางซาย หมูที่ 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบอบต.ชางซาย เลขที่ 11 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
ปริมาณงาน ปรับปรุงตอเติมสํานักงานที่ทําการ อบต.ชางซาย  ตามแบบ อบต.ชางซายเลขที่ 28 /2558
คํานวนราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชางซาย เลขที่ /2558 ลงวันที่        กันยายน 2558 เมื่อวันที่      เดือน             พ.ศ.

คาวัสด+ุคาแรง
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

13 งานไฟฟา
13 .1 สายไฟฟา ขนาด 2x1 .15 มม. 1.00 มวน 850.47 850.47 - - 850.47
13 .2 ดวงโคมฟลูออเรสเซนส 1x32 w (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 6.00 ชุด 95.00 570.00 115.00 690.00 1,260.00
13 .3 โคมฟลอดฟลูออเรสเซนส 1 x36 w (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 1.00 ชุด 62.15 62.15 135.00 135.00 197.15
13 .4 ดวงโคม Down Light ขนาด 4" 14 w (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 80.00 320.00 115.00 460.00 780.00
13 .5 SWITCH เด่ียว ขนาด 16 A-250 v (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 11.00 ชุด 25.23 277.53 25.00 275.00 552.53

14 งานถังบําบัดน้ําเสีย ขนาด 3,000 ลิตร 1.00 ชุด 9,500.00 9,500.00 1,000.00 1,000.00 10,500.00
14 .1 ขุดดิน-ถมคืน 8.00 ลบ.ม. - - 99.00 792.00 792.00
14 .2 งานทราบหยาบรองพื้น 0.40 ลบ.ม. 375.00 150.00 61.00 24.40 174.40
14 .3 งานคอนกรีตโครงสราง 1 :2 :4 0.80 ลบ.ม. 1,635.51 1,308.41 498.00 398.40 1,706.81
14 .4 เหล็ก RB ุ 12 มม. (44 ม.9%) 42.59 กก. 21.83 929.74 3.40 144.81 1,074.55
14 .5 ทอบอขนาด ุ 1.00 เมตร 4.00 ทอน 100.00 400.00 99.00 396.00 796.00
14 .6 ฝาปดบอบอ ขนาด ุ 1 .00 เมตร 1.00 ฝา 93.00 93.00 - - 93.00

15. งานสุขภัณฑ
15 .1 โถสวมชักโครก (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 2.00 ชุด 2,700.00 5,400.00 298.00 596.00 5,996.00
15 .2 โถสวมนั่งยอง มีฐาน (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 2.00 ชุด 1,728.97 3,457.94 105.00 210.00 3,667.94
15 .3 อางลางหนา (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 1,450.00 5,800.00 298.00 1,192.00 6,992.00
15 .4 โถปสสวะชาย (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 2.00 ชุด 1,373.83 2,747.66 298.00 596.00 3,343.66

38,776.50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ



       แบบ ปร.4 แผนที่ 6 /7

กลุมงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง ปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
สถานท่ีกอสราง ท่ีทําการ อบต.ชางซาย หมูที่ 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบอบต.ชางซาย เลขที่ 11 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
ปริมาณงาน ปรับปรุงตอเติมสํานักงานที่ทําการ อบต.ชางซาย  ตามแบบ อบต.ชางซายเลขที่ 28 /2558
คํานวนราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชางซาย เลขที่ /2558 ลงวันที่        กันยายน 2558 เมื่อวันที่      เดือน             พ.ศ.

คาวัสด+ุคาแรง
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

15 .5 ที่ใสกระดาษชําระ (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 250.00 1,000.00 70 280.00 1,280.00
15 .6 ฝกบัวฉีดชําระ (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 159.00 636.00 70.00 280.00 916.00
15 .7 รังผึ้งระบายน้ําทิ้ง (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 199.00 796.00 25.00 100.00 896.00
15 .8 กระจกเงา (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 21.78 ตร.ฟ. 15.89 346.08 70.00 1,524.60 1,870.68
15 .9 กอกน้ําอางลางหนา (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 256.00 1,024.00 25.00 100.00 1,124.00
15 .10 กอกน้ําทางเหลือง (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 70.09 280.36 25.00 100.00 380.36
15 .11 อางเก็บน้ําสําเร็จรูปหินขัด(ตามแบบพรอมอุปกรณ) 2.00 ลูก 250.00 500.00 - - 500.00
15 .12 ราวแขวนผาสแตนเลส (ตามแบบพรอมอุปกรณ) 4.00 ชุด 320.00 1,280.00 70.00 280.00 1,560.00
15 .13 พื้นอางลางหนาหินแกรนิตพรอมเชิงผนัง 2.40 ตร.ม. 2,117.00 5,080.80 208.00 499.20 5,580.00
15 .14 ลูกแกวผนัง 21.00 กอน 55.00 1,155.00 25.00 525.00 1,680.00
15 .15 ยาแนวปองกันเชื้อรา 4.00 ถุง 40.00 160.00 - - 160.00

16.  งานระบบทอ
 16 .1 ทอ PVC ขนาด ุ 1 /2 " 8 .5 30.00 อัน 10.52 315.60 20.00 600.00 915.60
16 .2 ขอตอตรง PVC ขนาด ุ 1 /2 " 8 .5 15.00 อัน 4.67 70.05 - - 70.05
16 .3 ขอตอสามทาง PVC ขนาด ุ 1 /2 " 13.00 อัน 7.95 103.35 - - 103.35
16 .4 ขอตอฉาก PVC ขนาด ุ 1 /2 " 5.00 อัน 4.67 23.35 - - 23.35
 16 .5 ทอ PVC ขนาด ุ 2 " 13 .5 30.00 เมตร 43.46 1,303.80 25.00 750.00 2,053.80
16 .6 ขอตอตรง PVC ขนาด ุ 2 " 4.00 อัน 23.83 95.32 - - 95.32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ



19,208.51



       แบบ ปร.4 แผนที่ 7 /7

กลุมงาน / งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง ปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
สถานท่ีกอสราง ท่ีทําการ อบต.ชางซาย หมูที่ 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ แบบอบต.ชางซาย เลขที่ 11 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
ปริมาณงาน ปรับปรุงตอเติมสํานักงานที่ทําการ อบต.ชางซาย  ตามแบบ อบต.ชางซายเลขที่ 28 /2558
คํานวนราคากลางโดย คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลชางซาย เลขที่ /2558 ลงวันที่        กันยายน 2558 เมื่อวันที่      เดือน             พ.ศ.

คาวัสด+ุคาแรง
หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

16 .7 ขอตอสามทาง PVC ขนาด ุ 2 " 7.00 อัน 42.53 297.71 - - 297.71
16 .8 ขอตอฉาก PVC ขนาด ุ 2 " 8.00 อัน 35.05 280.40 - - 280.40
 16 .9 ทอ PVC ขนาด ุ 4 " 13 .5 11.50 เมตร 223.13 2,566.00 80.00 920.00 3,486.00
16 .2 ขอตอตรง PVC ขนาด ุ 4 " 1.00 อัน 79.44 79.44 - - 79.44
16 .3 ขอตอสามทาง PVC ขนาด ุ 4 " 4.00 อัน 373.84 1,495.36 - - 1,495.36
16 .4 ขอตอฉาก PVC ขนาด ุ 4 " 4.00 อัน 191.59 766.36 - - 766.36
น้ํายาประสานทอ ขนาด 250 กรัม 1.00 กระปอง 140.19 140.19 - - 140.19

6,545.46

529,859.03

(ลงชื่อ)................................................................ ประธานกรรมการ
(นางสาวรัตนา  บุญกาญจน)

(ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................... กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวนุชนารถ  ไชยวิเศษ) (นายศุภชัย  จุฬะแพทย)

คาวัสด+ุคาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ



แบบ ปร.5(ก)

กลุมงาน/งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานกอสราง โครงการปรับปรุงตอเติมสํานักงานท่ีทําการ อบต.ชางซาย
สถานท่ีกอสราง หมูท่ี 7 ตําบลชางซาย  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขท่ี แบบอบต.ชางซาย เลขท่ี 28 /2558
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง อบต.ชางซาย
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ มีจํานวน 7 หนา
คํานวณราคากลาง เม่ือวันท่ี 4 เดือน กันยาย พ.ศ. 2558

ลําดับท่ี รายการ คางานตนทุน FACTOR F คากอสราง หมายเหตุ
1. ประเภท งานอาคาร 529,859.03 1.2726 674,298.60 Factor F
2. ปายประชาสัมพันธโครงการ 3,000.00  - เงินจายลวงหนา 0%

 - ดอกเบี้ยเงินกู 7%
 - ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
 - เงินประกันผลงานหัก 0%

รวมเปนคากอสรางท้ังสิ้น 677,298.60
คิดเปนคากอสราง (หกแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 677,000.00

ขนาดพ้ืนท่ี/จุด        ตร.ม. เฉลี่ย  ตร.ม. ละ             บาท

(นายชูศักดิ์  เภรีฤกษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางซาย

วันท่ี          เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558

แบบสรุปคากอสราง

รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ.(Bill Of Quantities)
แนบทายเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี /2558 (ขอ 1 .7)

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางซาย
ลงวันท่ี      กันยายน 2558

องคการบริหารสวนตําบลชางซาย








