
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

เร่ือง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 
............................................... 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา มีความประสงค์จะด้าเนินการตกลงราคาการจ้างเหมา  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนายเจริญ  มีแสง   หมู่ที่  10   ต้าบลถ ้าพรรณรา  อ้าเภอถ ้าพรรณ
รา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  
180  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  ตามสภาพพื นที่และตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
  วงเงินงบประมาณ    391,000.-  บาท 

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั งนี คือ    391,000.- บาท 
               รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่แนบท้ายประกาศนี  

   ประกาศ  ณ  วันที่        เดือนกรกฎาคม   พ.ศ.๒๕60 

 
             (ลงชื่อ) 

      (นายโสภณ      ผสม) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนายเจริญ  มีแสง   หมู่ที่  10            
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่างองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   391,000.-บาท 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป   

โดยท้าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  180  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร  ตามสภาพพื นที่และตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณราก้าหนด  พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   

5. ราคากลางค้านวณ  ณ  วันที่   21   เดือนกรกฎาคม    พ.ศ.๒๕60   เป็นเงิน  391,000.-บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง   

6.1  ตาม  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบท้ายนี ) 
6.2  ………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
6.3  ……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
6.4  …………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
6.5  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     7.  รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  ตามรายละเอียดดังนี  
                      ๑.  นายจิรศักดิ์        แก้วคุ้มภัย    ผู้อ้านวยการกองช่าง           ประธานกรรมการ 

          ๒.  นางธมนต์        อินทนู        นักวิชาการคลังช้านาญการ   กรรมการ 
          ๓.  นายอนุเชษฐ์     สวนกูล       นักพัฒนาชุมชนช้านาญการ  กรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี   26    เดือน กรกฎาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   รายงานผลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา   ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ
 
       ตามค าสัง่องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา ที่ ๒๒๑/๒๕๖๐  ลงวนัท่ี ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐      
ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ดงันี ้

๑. ด าเนินการจดัจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายนายเจริญ  มีแสง หมูท่ี่ ๑๐   ต าบล 
ถ า้พรรณรา   อ าเภอถ า้พรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ ๗๒๐ ตารางเมตรตามสภาพพืน้ท่ีและ
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราก าหนด ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป (บรรจใุนแผนพฒันา
ต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หน้าท่ี ๔๐  ล าดบัท่ี ๔๕ 

         เม่ือวนัท่ี ๑๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐   เวลา  ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้พร้อมกนั
ประชมุและพิจารณาร่วมกนั  ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา  แล้วมีมติเห็นชอบโดยก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างจ านวน   ๑    โครงการ  รายละเอียดตามท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
 

        จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายจิรศกัด์ิ      แก้วคุ้มภยั) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นางธมนต์     อนิทนู) 
                 ต าแหน่ง  นกัวิชาการคลงัช านาญการ 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายอนเุชษฐ์      สวนกลู) 
                  ต าแหน่ง  นกัพฒันาชมุชนช านาญการ 

 



 
-๒- 

 
เรียน   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 
            -เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการตอ่ไป 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            (ลงช่ือ)................................................ 
                                                          (นายจิรศกัด์ิ      แก้วคุ้มภยั) 
                                                              ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
                                            (ลงช่ือ)................................................ 
                                                          (นายสทุธิวงศ์    สวสัดิวงศ์) 
                                                       ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล 
 
                        -ทราบและด าเนินการตอ่ไป 
 

                            เห็นชอบ 

                            ไมเ่ห็นชอบ 
 
                                               (ลงช่ือ)................................................ 
                                                                (นายโสภณ          ผสม) 
                                                นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 



 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายจิรศกัด์ิ       แก้วคุ้มภยั) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)...............................................กรรมการก าหนดราคากลาง     (ลงช่ือ)...................................................กรรมการก าหนด
ราคากลาง 
               (นางธมนต์     อินทน)ู                                                                          (นายอนเุชษฐ์       สวนกลู) 
             นกัวิชาการคลงัช านาญการ                                                                    นกัพฒันาชมุชนช านาญการ 

บันทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง   องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี           เดือน กรกฎาคม     พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เร่ือง   บนัทกึคณะกรรมการก าหนดราคากลาง................................................................................................. 

อ้างถงึ    ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการก าหนดราคากลางเลขท่ี ๒๒๑/๒๕๖๐   ลงวนัท่ี ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 

เรียน  นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา   ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

 เร่ืองเดมิ    ตามข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐  แผนงานเคหะและชมุชน   
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชมุชน งบลงทนุ  หน้า ๑๙  หมวดคา่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทคา่ก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณปูการ  จ านวน ๑  โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายนายเจริญ  มีแสง   หมูท่ี่ ๑๐   ตัง้
ไว้ ๓๙๑,๐๐๐ บาท   ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป    

๑. ด าเนินการจดัจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายนายเจริญ  มีแสง หมูท่ี่ ๑๐   ต าบล 
ถ า้พรรณรา   อ าเภอถ า้พรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ ๗๒๐ ตารางเมตรตามสภาพพืน้ท่ีและ
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราก าหนด ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป (บรรจใุนแผนพฒันา
ต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หน้าท่ี ๔๐  ล าดบัท่ี ๔๕ 

ข้อพจิารณา  คณะกรรมการได้พิจารณาบญัชีรายการวสัดกุ่อสร้าง   คา่แรงงาน   คา่ใช้จ่ายทัง้หมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจ านวน  ๑  โครงการซึง่ประมาณการไว้มีรายละเอียดดงันี ้

กจิกรรมที่ ๑ 

๑. ด าเนินการจดัจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายนายเจริญ  มีแสง หมูท่ี่ ๑๐   ต าบล 
ถ า้พรรณรา   อ าเภอถ า้พรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกว้าง  
๔.๐๐ เมตร  ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ ๗๒๐ ตารางเมตรตามสภาพพืน้ท่ีและ
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราก าหนด ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป (บรรจใุนแผนพฒันา
ต าบลสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ หน้าท่ี ๔๐  ล าดบัท่ี ๔๕   งบประมาณ  ๓๙๑,๐๐๐.-บาท   (-สามแสนเก้าหมื่นหนึง่พนับาท
ถ้วน-) 

เห็นควรใช้งบประมาณในราคา  ๓๙๑,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหนึง่พนับาทถ้วน-) 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการตอ่ไป 

 
  
 
 

  



 
แบบ ปร.5 

 
แบบสรุปค่าก่อสร้าง 

 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 180.00  เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือ
พืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 720 ตารางเมตรตามสภาพพืน้ท่ีและตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราก าหนด 
สถานท่ีก่อสร้าง    สายนายเจริญ   มีแสง  หมูท่ี่ 10  ต าบลถ า้พรรณรา  อ าเภอถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -      /2560 
องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หน้า 
ค านวณราคากลางเมื่อวนัท่ี 21   กรกฎาคม  2560 

ล าดับที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1 คา่วสัดแุละคา่แรงงาน 310,777.68 1.4019 435,679.23  

      
      

สรุป รวมราคาคา่ด าเนินการทัง้สิน้ 435,679.23  
 ขอใช้งบประมาณคดิเป็นเงินประมาณ 391,000.00  

(ตวัอกัษร)   สามแสนเก้าหมื่นหนึง่พนับาทถ้วน 
       ตามค าสัง่องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราท่ี ๒๒๑/๒๕๖๐ ลงวนัท่ี ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบคา่จ้างงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย 
นายเจริญ  มีแสง   หมูท่ี่ ๑๐  ต าบลถ า้พรรณรา และให้ยดึประมาณการราคานีเ้ป็นราคากลางงานก่อสร้างโครงการ 
        จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                              (นายจิรศกัด์ิ      แก้วคุ้มภยั) 
                  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง  

 

 

 
 

 
 

 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                               (นางธมนต์      อินทน)ู 
                 ต าแหน่ง    นกัวิชาการคลงัช านาญการ 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายอนเุชษฐ์      สวนกลู) 
                  ต าแหน่ง นกัพฒันาชมุชนช านาญการ 

 



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 1/1 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน    โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง 180.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 720 ตารางเมตรตามสภาพพืน้ท่ีและตามแบบ
แปลน ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราก าหนด 
สถานที่ก่อสร้าง    สายเจริญ   มีแสง   หมูท่ี่ 10   ต าบลถ า้พรรณรา   อ าเภอถ า้พรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราช   แบบเลขท่ี     -   /2560 
แบบเลขที่             ฝ่าย/งาน   กองช่าง                                                                   เม่ือวนัท่ี 21    เดือนกรกฎาคม    พ.ศ.  2560 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน รวมวัสดุ/

แรงงาน 
หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ 
1 เกลี่ยปรับชัน้ทางพืน้ทางเดิม 720.00 ตร.ม.  -  - 1.71 1,231.20 1,231.20 ราคาพาณิชย์จงัหวดั 
2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลกูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 108.00 ลบ.ม. 2,046.73 221,046.84 306.00 33,048.00 254,094.84 ราคาพาณิชย์จงัหวดั 
3 ทรายหยาบรองพืน้ 36.00 ลบ.ม. 300.00 10,800.00 61.00 2,196.00 12,996.00 ราคาท้องตลาด 
4 งานไม้แบบ(ใช้เวยีน 3 ครัง้) 14.77 ลบ.ม. 532.71 7,868.13  - - 7,868.13 ราคาพาณิชย์จงัหวดั 
5 งานไม้แบบ 49.25 ลบ.ม.  - - 105.00 5,171.25 5,171.25 ราคาท้องตลาด 
6 ตะแกรง wire mesh ø 4 มม. 0.25 x 0.25 ม. 720.00 ตร.ม. 35.00 25,200.00 - - 25,200.00 ราคาท้องตลาด 

7 เหลก็ RB ø 12 มม. 0.10 ตนั 20,783.65 2,078.37 3,300.00 330.00 2,408.37 ราคาพาณิชย์จงัหวดั 
8 เหลก็ RB ø 19  มม. 0.03 ตนั 22,289.72 668.69 2,900.00 87.00 755.69 ราคาพาณิชย์จงัหวดั 
9 ลวดผกูเหลก็ 15.00 กก. 45.48 682.20  - - 682.20 ราคาพาณิชย์จงัหวดั 
10 แอสฟัลท์ 5.00 ลติร 40.00 200.00 10.00 50.00 250.00 ราคาท้องตลาด 
11 โฟมหนา ¾" 4.00 แผน่ 20.00 80.00 10.00 40.00 120.00 ราคาท้องตลาด 

          
 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน       310,777.68 ยอดยกไปปร.5 

 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                     (นายจิรศกัด์ิ        แก้วคุ้มภยั) 
                              ผู้อ านวยกองช่าง 



แบบ ปร.5 
 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 180.00  เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพืน้ท่ีไมน้่อย
กวา่ 720 ตารางเมตรตามสภาพพืน้ท่ีและตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราก าหนด 
สถานท่ีก่อสร้าง    สายนายเจริญ   มีแสง  หมูท่ี่ 10  ต าบลถ า้พรรณรา  อ าเภอถ า้พรรณรา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี   -      /2560 
องค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    1   หน้า 
 

ล าดับที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 คา่วสัดแุละคา่แรงงาน     
      
      

รวมราคาคา่ด าเนินการทัง้สิน้ 
ขอใช้งบประมาณคดิเป็นเงินประมาณ 

  
  

(ตวัอกัษร)    
 
 
 
                                                          ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                    (...........................................................................) 
                                                          ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                          ประทบัตรา(ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 1/1 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ปริมาณงาน    โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง 180.00 เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือพืน้ท่ีไมน้่อยกวา่ 720 ตารางเมตรตามสภาพพืน้ท่ี     
                       และตามแบบแปลน ท่ีองค์การบริหารสว่นต าบลถ า้พรรณราก าหนด 
สถานที่ก่อสร้าง    สายเจริญ   มีแสง   หมูท่ี่ 10   ต าบลถ า้พรรณรา   อ าเภอถ า้พรรณรา   จงัหวดันครศรีธรรมราช   แบบเลขท่ี     -   /2560 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวัสดุ/
แรงงาน 

หมายเหตุ ราคา/หน่วย จ านวน
เงนิ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงนิ 

1 เกลี่ยปรับชัน้ทางพืน้ทางเดิม 720.00 ตร.ม.       
2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลกูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 108.00 ลบ.ม.       
3 ทรายหยาบรองพืน้ 36.00 ลบ.ม.       
4 งานไม้แบบ(ใช้เวยีน 3 ครัง้) 14.77 ลบ.ม.       
5 งานไม้แบบ 49.25 ลบ.ม.       
6 ตะแกรง wire mesh ø 4 มม. 0.25 x 0.25 ม. 720.00 ตร.ม.       

7 เหลก็ RB ø 12 มม. 0.10 ตนั       
8 เหลก็ RB ø 19  มม. 0.03 ตนั       
9 ลวดผกูเหลก็ 15.00 กก.       
10 แอสฟัลท์ 5.00 ลติร       
11 โฟมหนา ¾" 4.00 แผน่       
 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน        ยอดยกไปปร.5 

          อกัษร  (................................................................................................)    ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถ้ามี) 


