
แบบ ปร.6 แผ่นท่ี 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ซื่อโครงการ งานขุดค้นทางโบราณคดีสถานพระนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราขสีมา จังหวัดนครราฃสีมา 
สถานท่ีก่อสร้าง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร
แบบ ปร.4 และ ปร.ร ท่ีแนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เม่ือวันท่ี 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 งานชุดค้นและชุดแต่งโบราณสถาน 362,008.11
2 ค่าใข้จ่ายพิเศษ 112,360.00

1

สรุป

รวมค่าก่อสร้างทั๋งโครงการ/งานก่อสร้าง 
ราคากลาง

474,368.11
474,350

ราคากลาง (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

i t
(นายกิตติพงษ์ สนเล็ก)

นักโบราณคดีชำนาญการ '
ประธานกรรมการ

:............................................................. ............ ...................................................................

(นายชำนาญ กฤษณสุวรรณ)
นายช่างเทคนิคอาวุโส 

กรรมการ

.....................................0 . L...................................

(นางสาววัลภาพร จอดพิมาย 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

กรรมการและเลขานุการ



แบบ ปร.5 (ก)
’ 1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน บริการด้านวัฒนธรรม:การอนุรักษ์มรดก
ซ่ือโครงการ งานขุดด้นทางโบราณคดีสถานพระนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราฃสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
สถานท่ีก่อสร้าง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร 
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง เม่ือวันท่ี 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท
ลำดับ รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 เตรียมงาน 30,280.00
2 งานขุดค้นและขุดตรวจ 246,400.00

รวมเป็นเงินท้ังส่ีน 276,680.00 1.3084 362,008.11
3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ 105,000.00 7% 112,350

เงอนไขการใช้ตาราง Factor F
1 1 1

เงินล่วงหน้าจ่าย.........%
เงินประกันผลงานหัก..........%
ดอกเบี้ยเงินก .้......................6%
ภาษีมลค่าเพม.............7%

รวมค่าก่อสร้าง 474,358.11
ปรับลดราคาลง 474,350

(สี่แสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(นายกิตติพงษ์ สนเล็ก) 
นักโบราณคดีชำนาญการ 

ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ กฤษณสุวรรณ) 
นายช่างเทคนิคอาวุโส 

กรรมการ

(นางสาววัลภาพร จอดพิมาย) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏินัติงาน 

กรรมการและเลชานุการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
แบบ ปร:4 แผ่นที 1/2

กลุ่มงาน/งาน บริการด้านวัฒนธรรม:การอนุรักษ์มรดก
ชื่อโครงการ งานขุดด้นทางโบราณคดีสถานพระนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราซสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักศิลปากรที่ 1 0 นํครราชสีมา แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันท่ี 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่
รายการ

ค่าวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
หมายเหตุจำนวนวัสดุ ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน จำนวนวัสดุ ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน

หน่วย จำนวน บาท บาท หน่วย จำนวน บาท บาท บาท
เตรียมงาน

1 เคลื่อนย้ายประติมากรรมปูนปีน ช้ิน 3 2,000 6,000 6,000
2 นำประติมากรรมปูนปันกลับเช้าที่เติม ช้ิน 3 2,000 6,000 6,000
3 งานรื้อพื้นตัวหนอนคอนกรีตกลับเช้าที่เดิม ตรม. 62 40 2,480 2,480
4 งานนำพื้นตัวหนอนคอนกรีตกลับเช้าที่เดิม ตรม. 62 80 4,960 4,960
5 จัดทำผังบริเวณ ตรม. 430 20 8,600 8,600
6 วางผังหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ตรม. 112 20 2,240 2,240

รวมเป็นเงินเตรียมงาน 30,280
งานขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถาน

7 หลุมขุดด้นขนาด 15x2 ลึก 2 เมตร จำนวน 1 หลุม ตรม. 60 2,200 132,000 132,000
8 หลุมขุดค้นขนาด 10x2 ลึก 2 เมตร จำนวน 1 หลุม ตรม. 40 2,200 88,000 88,000
9 หลุมขุดตรวจขนาด 2x2 ลึก 3 เมตร จำนวน 1 หลุม ลบม. 12 2,200 26,400 26,400

พร้อมจัดทำรายงาบและวิเคราะห์โบราณวัตถุเบื้องด้น
รวมเป็นเงินขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถาน 246.400



แบบ ปร.4 แผ่นที 2/2

ค่าวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
ลำดับที่ รายการ จำนวนวัสดุ ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน จำนวนวัสดุ ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วย จำนวน บาท บาท หน่วย จำนวน บาท บาท บาท
ค ่าใช ้จ ่ายพ ิเศษ -

10 ค่ากำหนดอายุโบราณวัตถุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ช้ิน 2 30,000 60,000 60,000
11 ค่าวิเคราะห์องค์ประกอบโบราณวัตถุ ด้วยวิธีศิลาวรรณา ช้ิน 2 2,500 5,000 5,000
12 รูปถ่ายเข้าอัลบั้มประกอบคำบรรยาย รูป 300 30 9,000 9,000
13 รายงานการขุดแต่ง (ต้นฉบับ 1 เล่ม และสำเนา 29 เล่ม) เล่ม 30 700 21,000 21,000
14 ฟ้ายคำบรรยายประวัติศาสตร์โบราณคดีเพื่อการท่องเที่ยว ปัาย 2,000 5 10,000 10,000

รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายพิเศษ 105,000

......................................................

(นายกิตติพงษ์ สนเล็ก) 
นักโบราณคดีชำนาญการ 

ประธานกรรมการ

(นายชำนาญ กถุษณสุวรรณ) 
บายช่างเทคนิคอาวุโส

............................. ? > " " ..................

(นางสาววัลภาพร จอดพิมาย) 
เจ้าพนักงาบธุรการปฏินัติงาน 

กรรมการและเลขานุการกรรมการ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ขื่อโครงการ งานขุดค้นทางโบราณคดีสถานพระนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 474,350 บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดค้นทางโบราณคดีสถานพระนารายณ์ ประกอบด้วย

-ดำเนินการขุดค้น ในลักษณะหลุมยาว (Trial Trench) กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร ลึก 2 เมตร 
(หรือจนจบชิ้นวัฒนธรรม/กิจกรรมของมนุษย์ ตามหลักวิชาการโบราณคดี) จำนวน 1 หลุม 

-ดำเนินการขุดค้น ในลักษณะหลุมยาว (Trial Trench) กว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2 เมตร 
(หรือจนจบชั้นวัฒนธรรม/กิจกรรมชองมนุษย์ ตามหลักวิชาการโบราณคดี) จำนวน 1 หลุม 

-ดำเนินการขุดค้น ในลักษณะหลุมยาว (Trial Trench) กว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 3 เมตร 
(หรือจนจบชั้นวัฒนธรรม/กิจกรรมชองมนุษย์ ตามหลักวิชาการโบราณคดี) จำนวน 1 หลุม 

-จัดทำรายงานและวิเคราะห์โบราณวัตลุเบื้องต้น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี 5 กรกฏาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 474,350 บาท 

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.ร(ก) จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

/ 1

6 รายขื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายกิตติพงษ์ สนเล็ก นักโบราณคดีชำนาญการ
6.2 นายชำนาญ กฤษณสุวรรณ นายช่างเทคนิคอาวุโส
6.3 นางสาววัลภาพร จอดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


