
แบบ  ปร.4 แผ่นที่..1...../...2.......

กลุ่มงาน/งาน
ชือ่โครงการ/งานกอ่สร้าง ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาภายในเขต  อบต.
สถานที่กอ่สร้าง ในพื้นที่  ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่าคอย จังหวัดเพชรบรีุ แบบเลขที่
หนว่ยงา กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย
ค านวณราคากลางโดย กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เมือ่วันที่ 

หนว่ย : บาท
รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน
1 เหมืองเลยีบถนนสาย ศาลาพ่อแก่  หมู่ที่ 5

ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50 เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 ลึก เฉล่ีย 0.60 เมตร 
ระยะทางรวม 1,150.00 เมตรขุดลอก ดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

14.00    ชม. -        767.00     10,738.00 10,738.00      

2 เหมืองเลยีบถนนสายบา้นนายแปะ๊ สายหน่ึง - น.ส.นรศิรา ช่วยเพ็ญ หมู่ที 5

ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50 เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ระยะทาง 230.00 เมตร ขุดลอกดิน และวชัพชื ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

3.00     ชม. - 767.00     2,301.00   2,301.00        

3 เหมืองนานางออง  หวานมาก หมู่ที 5
ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50  เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ระยะทาง 460.00 เมตรขุดลอกดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

6.00     ชม. -        767.00     4,602.00   4,602.00        

ยอดยกไป 17,641.00      

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจกัรค่าวัสดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ



แบบ  ปร.4 แผ่นที่..1...../...2.......

กลุ่มงาน/งาน
ชือ่โครงการ/งานกอ่สร้าง ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาภายในเขต  อบต.
สถานที่กอ่สร้าง ในพื้นที่  ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่าคอย จังหวัดเพชรบรีุ แบบเลขที่
หนว่ยงา กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย
ค านวณราคากลางโดย กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เมือ่วันที่ 

หนว่ย : บาท
รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจกัรค่าวัสดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

ยอดยกมา 17,641.00      
4 เหมืองเลยีบถนนทางเข้าหมู่บา้นหนองขานาง-สหกรณ์เครดติยเูน่ียนฯ หมู่ที่ 5

ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50  เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ระยะทาง 890.00 เมตรขุดลอกดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

11.00    ชม. -        767.00     8,437.00   8,437.00        

รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 1 คัน 6.00     ชม. -        720.00     4,320.00   4,320.00        
5 เหมืองเลยีบถนนสายหลงัยเูน่ียนฯ-ไรน่ายฉลอง  เหลอืงเจือ้ย  หมู่ที่ 5

ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50  เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ระยะทาง 400.00 เมตรขุดลอกดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

5.00     ชม. -        767.00     3,835.00   3,835.00        

6 เหมืองเลยีบถนนสายหลงั ร.ร.บา้นหนองขานาง-สามแยกหนองประดู ่ หมู่ที่ 5

ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50  เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ระยะทาง 1,040.00 เมตรขุดลอกดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร 
(รถแบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

12.00    ชม -        767.00     9,204.00   9,204.00        

ยอดยกไป 43,437.00      



แบบ  ปร.4 แผ่นที่..1...../...2.......

กลุ่มงาน/งาน
ชือ่โครงการ/งานกอ่สร้าง ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาภายในเขต  อบต.
สถานที่กอ่สร้าง ในพื้นที่  ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่าคอย จังหวัดเพชรบรีุ แบบเลขที่
หนว่ยงา กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย
ค านวณราคากลางโดย กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เมือ่วันที่ 

หนว่ย : บาท
รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจกัรค่าวัสดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

ยอดยกมา 43,437.00      
7 เหมืองอู่ช่างนิต-บา้นนายณรงค์  หมูที่ 5

ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50  เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ระยะทาง 940.00 เมตรขุดลอกดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

11.00    ชม. -        767.00     8,437.00   8,437.00        

8 เหมืองบา้นนายสภุาพ-ถนนสายร.ร.บา้นหนองขานาง-สามแยกหนองประดู ่ 
หมู่ที่ 5
ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50  เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ระยะทาง 465.00 เมตรขุดลอกดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

6.00     ชม. -        767.00     4,602.00   4,602.00        

9 เหมืองหน้าไรผู้่ใหญ่ - ไรน่ายยทุธนา หมู่ที่ 5
ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50  เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
เมตร ระยะทาง 630.00 เมตรขุดลอกดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

8.00     ชม. -        767.00     6,136.00   6,136.00        

ยอดยกไป 62,612.00        



แบบ  ปร.4 แผ่นที่..1...../...2.......

กลุ่มงาน/งาน
ชือ่โครงการ/งานกอ่สร้าง ก าจัดวัชพืชและผักตบชวาภายในเขต  อบต.
สถานที่กอ่สร้าง ในพื้นที่  ต าบลท่าคอย  อ าเภอท่าคอย จังหวัดเพชรบรีุ แบบเลขที่
หนว่ยงา กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย
ค านวณราคากลางโดย กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคอย เมือ่วันที่ 

หนว่ย : บาท
รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสดแุละแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ค่าแรงงาน/ค่าเครื่องจกัรค่าวัสดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

ยอดยกมา 62,612.00        
10 เหมืองไรน่ายอรญั  หมู่ที่ 5

ปากเหมืองกวา้ง 1.00 - 1.50 เมตร กน้เหมืองกวา้ง 0.50 ลึก เฉล่ีย 0.60 เมตร 
ระยะทางรวม 200.00 เมตรขุดลอก ดิน และวชัพชื  ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถ
แบลคโฮ ขนาด แรงม้า 70-95)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

3.00     ชม. -        767.00     2,301.00   2,301.00        

11 ล าห้วยยาง  หมู่ที่ 5
ปากห้วยกวา้ง 15.00 - 20.00 เมตร  ระยะทาง 2,000.00 เมตร ขุดลอกวชัพชื 
ค่าใช้จ่ายเคร่ืองจักร (รถแบลคโฮ ขนาด แรงม้า 145-168)  ท างาน 8 ชัว่โมง ต่อ
 วนั ค่าใช้จ่าย/ชัว่โมง

48.00    ชม. - 1,189.00  57,072.00 57,072.00      

รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 1 คัน 32.00    ชม. -        720.00     23,040.00 23,040.00      
รวมทั้งสิน้ 145,025.00     


