
     1.  - ลานช้าง ม. 2 และโครงการซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 ม. 2 , 10
          หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
     2.   462,000 บาท
     3. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบางต้า - 2 ตําบลสวนหลวง

3.50 เมตร  ระยะทางยาว 2,500 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร
หินคลุก จํานวน 300 ลบ.ม.
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
โครงการซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 2, 10 ตําบลสวนหลวง

4.00 เมตร  ระยะทางยาว 2,800 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร
ด้วยลูกรัง จํานวน 30 ลบ.ม. และลงหินคลุก จํานวน 400 ลบ.ม. เกรดปรับพร้อมบดอัด

1 ป้าย

4 19 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 198,364.10 บาท  ขอเพียง 194,800 บาท
19 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 270,758.21 บาท  ขอเพียง 267,200 บาท

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

6
1 นายสมชาย   เภรีภาศ ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
2 นางดวงแข   ทิพย์ยอดศรี กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร    แดงขาว กรรมการ/เลขานุการ

1

สวนราชการ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

ประมาณราคาคากอสราง

โครงการ                                 ซอมแซมถนนสายบางตา - ลานชาง  หมูที่ 2



เกรดปรับพรอมบดอัดสเปยน้ําตลอดสาย  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย

ประมาณราคาเม่ือวันที่                กรกฎาคม 2560
ลําดับ ปริมาณ

ที่
1 8,750.00
2 300.00
3 300.00

1

สวนราชการ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกรดปรับพรอมบดอัดสเปยน้ําตลอดสาย  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย

ประมาณราคาเม่ือวันที่                กรกฎาคม 2560
ลําดับ ปริมาณ

ที่
1 11,200.00
2 30.00
3 400.00
4 เกรดปรับบดอัด 430.00

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ลูกรัง
หินคลุก

รวมคางานท้ังหมด

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่กอสราง                    หมูที่ 2 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

เกรดปรับพ้ืนทางเดิม

เกรดปรับบดอัด

รวมคางานท้ังหมด

ประมาณราคาคากอสราง

โครงการ                                 ซอมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 หมูที่ 2 , 10
โดยเกรดปรับพ้ืนทางเดิมกวาง 4 เมตร  ระยะทางยาว 2,800 เมตร  ซอมแซมผิวจราจรดวยลูกรัง  จํานวน 30 ลบ.ม. และลงหินคลุก จํานวน 400 ลบ.ม.

รายการ

เกรดปรับพ้ืนทางเดิม
หินคลุก

โดยเกรดปรับพ้ืนทางเดิมกวาง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 2,500 เมตร  ซอมแซมผิวจราจรหินคลุก  จํานวน 300 ลบ.ม.

สถานที่กอสราง                     หมูที่ 2 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช



ซ่อมแซมถนนสายบางต้า - 2 ตําบลสวนหลวง

300 ลบ.ม.
ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.4019
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

( ).........................................................................กรรมการ
( นางดวงแข    ทิพย์ยอดศรี)

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

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                             ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                          นิติกร

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                นายช่างโยธา

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

139,000.00

3.50 เมตร  ระยะทางยาว 2,500 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก จํานวน

กรกฎาคม 2560
รายการ รวมค่างานต้นทุน



 ประเภทงาน ซ่อมแซม
ซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 2 , 10 ตําบลสวนหลวง

30 ลบ.ม. และลงหินคลุก จํานวน 400 ลบ.ม.
ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.4019
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

( ).........................................................................กรรมการ
( นางดวงแข   ทิพย์ยอดศรี )

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

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                             ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                             นิติกร

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                นายช่างโยธา

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

190,640.00

4.00 เมตร  ระยะทางยาว 2,800 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จํานวน

กรกฎาคม 2560
รายการ รวมค่างานต้นทุน



     1.  - ลานช้าง ม. 2 และโครงการซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 ม. 2 , 10

ปร.4
ประมาณราคาคากอสราง

โครงการ                                 ซอมแซมถนนสายบางตา - ลานชาง  หมูที่ 2



ประมาณการโดย       นายสมชาย  เภรีภาศ
หนวย รวมเปนเงิน หมายเหตุ

หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน
ตร.ม. - - 2.00 17,500.00 17,500.00
ลบ.ม. 347.00 104,100.00 - - 104,100.00
ลบ.ม. - - 58.00 17,400.00 17,400.00

139,000.00

ปร.4

ประมาณการโดย       นายสมชาย  เภรีภาศ
หนวย รวมเปนเงิน หมายเหตุ

หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน
ตร.ม. - - 2.00 13,600.00 22,400.00
ลบ.ม. 150.00 4,500.00 - - 4,500.00
ลบ.ม. 347.00 138,800.00 - - 138,800.00
ลบ.ม. - - 58.00 24,940.00 24,940.00

190,640.00

ปร.5
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่กอสราง                    หมูที่ 2 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

คาวัสดุ คาแรง/เครื่องจักร

ประมาณราคาคากอสราง

โครงการ                                 ซอมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 หมูที่ 2 , 10
โดยเกรดปรับพ้ืนทางเดิมกวาง 4 เมตร  ระยะทางยาว 2,800 เมตร  ซอมแซมผิวจราจรดวยลูกรัง  จํานวน 30 ลบ.ม. และลงหินคลุก จํานวน 400 ลบ.ม.

คาวัสดุ คาแรง/เครื่องจักร

โดยเกรดปรับพ้ืนทางเดิมกวาง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 2,500 เมตร  ซอมแซมผิวจราจรหินคลุก  จํานวน 300 ลบ.ม.

สถานที่กอสราง                     หมูที่ 2 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผ่น

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 6 %
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

20 วัน

ปร.5
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

198,364.10
194,800.00

(บาท)
194,864.10 FactorF

3,500.00

3.50 เมตร  ระยะทางยาว 2,500 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก จํานวน

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ



แผ่น

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 6 %
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

20 วัน

                                                             นิติกร

270,758.21
267,200.00

(บาท)
267,258.21 FactorF

3,500.00

4.00 เมตร  ระยะทางยาว 2,800 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จํานวน

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ








