
- 3 ตําบลสวนหลวง
- 5 ตําบลสวนหลวง

- 6 ตําบลสวนหลวง
                  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
     2.   433,100 บาท

3.1
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 600 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 120 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

3.2
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 1,200 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 252 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

3.3
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 1,000 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 240 ลบ.ม.

3.4
ผิวจราจรกว้าง 3 .50 เมตร  ระยะทางยาว 500 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 105 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

4 2559 รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 433,100 บาท
ขอเพียง 429,900 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
5.2 ตามรายละเอียด ปร.5

6

- 6 ตําบลสวนหลวง

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

(หมู่ 3,5,6)

1 ป้าย

     3. ลักษณะงาน
- 3 ตําบลสวนหลวง

- 3 ตําบลสวนหลวง

1 ป้าย

      1.          - 3 ตําบลสวนหลวง

- 5 ตําบลสวนหลวง

1 ป้าย



1 นายสมชาย  เภรีภาศ ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
2 นางจิรารัตน์  บุญทองสังข์ กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร  แดงขาว กรรมการ/เลขานุการ

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1
พฤษภาคม 2559

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................กรรมการ

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางจิรารัตน์  บุญทองสังข์)
                                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

51,960.00

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายสะพานบ้านนายห้วง - 3
                        ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร

รายการ รวมค่างานต้นทุน



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

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1
พฤษภาคม 2559

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................กรรมการ

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางจิรารัตน์  บุญทองสังข์)
                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

108,696.00

                        ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1200 เมตร

รายการ รวมค่างานต้นทุน

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายสวนส้ม - 3

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



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

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1
พฤษภาคม 2559

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................กรรมการ

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางจิรารัตน์  บุญทองสังข์)
                                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

103,520.00

                        ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร

รายการ รวมค่างานต้นทุน

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายเนินเจคลองฆ้อง - 5

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



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

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1
พฤษภาคม 2559

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................กรรมการ

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางจิรารัตน์  บุญทองสังข์)
                                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

45,290.00

                        ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร

รายการ รวมค่างานต้นทุน

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายแยกจากถนนบางลิง - 6

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



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

11

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 2100
2 120
3 120

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 4200
2 252หินคลุก

รายการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายสวนส้ม - 3
กว้าง 3.5 เมตร  ระยะทางยาว 1,200 เมตร

รายการ

หินคลุก

                                                                          นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายสะพานบ้านนายห้วง - 3
กว้าง 3.5 เมตร  ระยะทางยาว 600 เมตร

3 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



3 252

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 4000
2 240
3 240

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 1750
2 105
3 105

หินคลุก
เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายแยกจากถนนบางลิง - 6
กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 500 เมตร

รายการ

หินคลุก
เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 1000 เมตร

รายการ

เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายเนินเจคลองฆ้อง - 5



- 6 ตําบลสวนหลวง

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

1 ป้าย

1 ป้าย

1 ป้าย



แผ่น

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 7 %
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

72,030.50
72,000.00

(บาท)
70,530.50 FactorF

1500

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายสะพานบ้านนายห้วง - 3
                        ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ



ปร.5

แผ่น

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 7 %
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

151,043.95
151,000.00

(บาท)
147,543.95 FactorF

3500

                        ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1200 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายสวนส้ม - 3

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



ปร.5

แผ่น

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 7 %
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

144,018.04
144,000.00

(บาท)
140,518.04 FactorF

3500

                        ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายเนินเจคลองฆ้อง - 5

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



ปร.5

แผ่น

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 7 %
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

62,976.64
62,900.00

(บาท)
61,476.64 FactorF

1500

                        ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายแยกจากถนนบางลิง - 6

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



ปร.4

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตรม. 2.00 4,200.00 4,200.00

ลบ.ม. 310.00 37,200.00 37,200.00
ลบ.ม. 88.00 10,560.00 10,560.00

51,960.00

25 ปร.4

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตรม. 2.00 8,400.00 8,400.00

ลบ.ม. 310.00 78,120.00 78,120.00

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายสวนส้ม - 3
กว้าง 3.5 เมตร  ระยะทางยาว 1,200 เมตร

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

                                                                          นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายสะพานบ้านนายห้วง - 3
กว้าง 3.5 เมตร  ระยะทางยาว 600 เมตร

3 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



ลบ.ม. 88.00 22,176.00 22,176.00
108,696.00

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตรม. 2.00 8,000.00 8,000.00

ลบ.ม. 310.00 74,400.00 74,400.00
ลบ.ม. 88.00 21,120.00 21,120.00

103,520.00

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตรม. 2.00 3,500.00 3,500.00

ลบ.ม. 310.00 32,550.00 32,550.00
ลบ.ม. 88.00 9,240.00 9,240.00

45,290.00

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายแยกจากถนนบางลิง - 6
กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 500 เมตร

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 1000 เมตร

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายเนินเจคลองฆ้อง - 5


