
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก สายทาง ชม.ถ.  204-02 และ สายทาง ชม.ถ.  204-03 

รวม

คา่แรง/หน่วย รวมคา่แรง คา่วสัดแุละคา่แรง

1 หมวดงานเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ตกิ หนา 0.05 ม.

1 งาน TACK - COAT 4,855.00      ม.2 3.87              18,788.85             6.69               32,479.95           51,268.80              

2 งานผิวแอสฟัลท์ติกหนา 0.05ม. 4,855.00      ม.2 176.00          854,480.00           11.41            55,395.55           909,875.55            

3 งานตีเส้นด้วยสเีทอร์โมพลาสติก (ตีเส้น 1 ม. @ 3 ม. กว้าง 0.10 ม. ) 217.13         ม.2 262.00          56,886.75             28.00            6,079.50             62,966.25              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ค่างานต้นทุน) 1,024,110.60         

รวมราคาค่างานต้นทุนงานเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ตกิ 1,024,110.60       

กลุม่งาน / งานถนน

สถานทีก่่อสร้าง สายทาง ชม.ถ.  204-02 และ สายทาง ชม.ถ. 204-03 หมูท่ี ่6  ต าบลหางดง  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่                                          

หน่วยงานออกแบบและรายการ  กองชา่ง เทศบาลต าบลแม่ทา่ช้าง      

ประมาณราคาโดย    คณะกรรมการก าหนดราคากลาง    เม่ือวนัที ่ 11  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560

ล าดบั หน่วย

                     คา่แรงตอ่หน่วยอ้างอิงบญัชีคา่แรงงาน/คา่ด าเนินการทีใ่ช้ประกอบการถอดแบบค านวณราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบบัปรับปรุง เดือน ตลุาคม 2558  กรมบญัชีกลาง

คา่แรง
หมายเหตุ

ราคา/หน่วย
จ านวน

รวมคา่วสัดุ

 *หมายเหต ุ  ราคาวสัดอุ้างอิงจากราคาสนิค้าเฉลีย่วสัดกุ่อสร้างจงัหวดัเชียงใหม่+ กทม. เดือน ธันวาคม 2559  /   ราคาคา่ด าเนินการและคา่เสือ่มราคา ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิโซลา่ ที ่อ าเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลติร

คา่วสัดุ
รายการ

 แบบ ปร.4 แผ่นที    1/2                                       แบบแสดงปริมาณงานและราคา             



โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก สายทาง ชม.ถ.  204-02 และ สายทาง ชม.ถ.  204-03 

รวม

คา่แรง/หน่วย รวมคา่แรง คา่วสัดแุละคา่แรง

สรุปกลุมงานที่ 2  ขยายไหล่ทาง คสล.

2.1 งานขดุดินปรับพืน้ที ่ 61.80           ลบ.ม. -                -                        17.81            1,100.66             1,100.66                

2.2 งานทรายหยาบปรับระดบั 15.45           ลบ.ม. 373.00          5,762.85               79.20            1,223.64             6,986.49                

2.3 งานคอนกรีต ค.2 ( STRENGTH 240 KSC) 46.35           ลบ.ม. 1,449.05       67,163.47             306.00          14,183.10           81,346.57              

2.4 ตะแกรงเหลก็เ(Wire Mesh)สีเ่หลีย่มจตัรัุส( ผิวข้ออ้อย)  ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. 309.00         ตร.ม. 25.70            7,941.30               -                -                      7,941.30                

2.5 งานเหลก็เส้นกลมผิวเรียบคณุภาพ SR 24 ขนาด dia 12 มม. 4.30             เส้น 193.57          832.35                  29.30            126.01                958.36                   

2.6 งานแบบข้าง 6.45             ตร.ม. 340.00          2,193.00               -                -                      2,193.00                

2.7 คา่แรงติดตัง้แบบข้างติดตามยาว2ข้าง 188.00         ม. -                -                        15.00            2,820.00             2,820.00                

2.8 งานแอสฟัลท์ 33.59           ลติร 18.34            616.11                  -                -                      616.11                   

2.9 งานหยอดแอสฟัลท์รอยตอ่ 279.50         ม. -                -                        6.79               1,896.41             1,896.41                

รวมราคาค่างานต้นทุนงานขยายไหล่ทาง คสล. 105,858.89          

ราคา/หน่วย

สถานทีก่่อสร้าง สายทาง ชม.ถ.  204-02 และ สายทาง ชม.ถ. 204-03 หมูท่ี ่6  ต าบลหางดง  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่                                          

รายการ

                     คา่แรงตอ่หน่วยอ้างอิงบญัชีคา่แรงงาน/คา่ด าเนินการทีใ่ช้ประกอบการถอดแบบค านวณราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบบัปรับปรุง เดือน ตลุาคม 2558  กรมบญัชีกลาง

                                       แบบแสดงปริมาณงานและราคา             

ประมาณราคาโดย    คณะกรรมการก าหนดราคากลาง    เม่ือวนัที ่ 11  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560

จ านวน
รวมคา่วสัดุ

หน่วยงานออกแบบและรายการ  กองชา่ง เทศบาลต าบลแม่ทา่ช้าง      

คา่วสัดุ คา่แรง

กลุม่งาน / งานอาคาร

 *หมายเหต ุ  ราคาวสัดอุ้างอิงจากราคาสนิค้าเฉลีย่วสัดกุ่อสร้างจงัหวดัเชียงใหม่+ กทม. เดือน ธันวาคม 2559  /   ราคาคา่ด าเนินการและคา่เสือ่มราคา ราคาน า้มนัเชือ้เพลงิโซลา่ ที ่อ าเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลติร

หน่วยล าดบั

 แบบ ปร.4 แผ่นที    2/2

หมายเหตุ


