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          หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

     3. ลักษณะงาน

1 ป้าย
4 2559 เป็นเงิน 397637.06 บาท

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

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

ส่วนราชการ
โครงการ
                                    ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 176 เมตร ( 704 ตารางเมตร) หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ลําดับ

1
2
3 คอนกรีตโครงสร้าง (240 kgc)

    กรกฎาคม 2559
รายการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนิเจ คลองฆ้อง - ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บริเวณวัด ,ร.ร.) 5 ตําบลสวนหลวง

( 70 ตรม.)
5 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางรัตนาภรณ์  สังข์แก้ว

( 5)

     2.   380,000 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 176 เมตร ( 704 ตรม.)
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ( 70 ตรม.)
ตามแบบ ท1-01 1 ป้าย

ขอเพียง 380,000 บาท



4 ตะแกรงลวด WIRE  MESH
5 เหล็กเส้นกลม ุ 15 ม.ม. 13.90 กก/เส้น
6
7
8
9
10

 ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจคลองฆ้อง - ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บริเวณวัด,ร.ร.)

ตามแบบแปลน  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง                               จํานวน 1 ชุด
ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

1  ประเภทงานก่อสร้าง
2 ป้ายโครงการ

( 1
ป้าย และ  ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน
จํานวน 1 ป้าย )

คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)
(ตัวอักษร)

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

( )
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

(บาท)
285,575.00

/7/2016
รายการ รวมค่างานต้นทุน

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

5 ตําบลสวนหลวง
                                ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 176 เมตร ( 704 ตรม.) หนา 0.15 เมตร

                                   ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.20 เมตร ( 70 ตรม.)

เหล็กเส้นกลม ุ 19 ม.ม. 22.30 กก/เส้น
เหล็กข้ออ้อย ุ 16 ม.ม. 15.30 กก/เส้น
แผ่นโฟม
แอสฟัสน์ผสมทรายอุดรอยต่อ
หินคลุกไหล่ทาง



( นายสมชาย   เภรีภาศ )
                            ผู ้อํานวยการกองช่าง

( ).........................................................................กรรมการ
( นางรัตนาภรณ์ สังข์แก้ว )

( ).........................................................................กรรมการ/เลขานุการ
( นางสาวอุมาพร   แดงขาว )

                                                    นายช่างโยธา

                         นักทรัพยากรบุคคล
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ปร.4

                                    ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร   ยาว 176 เมตร ( 704 ตารางเมตร) หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
ปริมาณ หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
704 ตรม. - - 2.00 1,408.00 1,408.00

35 ลบ.ม. 330.00 11,550.00 10.00 350.00 11,900.00
105 ลบ.ม. 1,953.00 ######## 306.00 32,130.00 237,195.00

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนิเจ คลองฆ้อง - ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บริเวณวัด ,ร.ร.) 5 ตําบลสวนหลวง

( 70 ตรม.)
5 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

( 5)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 176 เมตร ( 704 ตรม.)
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ( 70 ตรม.)
ตามแบบ ท1-01 1 ป้าย

ขอเพียง 380,000 บาท



704 ตรม. 26.00 18,304.00 5.00 3,520.00 21,824.00 25.00 -
0.0834 ตัน 19,850.00 1,655.00 3,300.00 275.00 1,930.0025.99 บาท /ลิตร
0.0223 ตัน 22,289.00 497.00 3,300.00 73.00 570.00
0.2844 ตัน 19,257.00 5,476.00 3,300.00 938.00 6,414.00

4 แผ่น 39.00 156.00 20.00 80.00 236.00
20 ลิตร 10.00 200.00 20.00 400.00 600.00
11 ลบ.ม. 306.00 3,366.00 12.00 132.00 3,498.00

285,575.00

ปร.5

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจคลองฆ้อง - ศาลาประชุมหมู่บ้าน (บริเวณวัด,ร.ร.)

  จํานวน 1 แผ่น

Factor-F
(บาท)

1.3749
 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 6%
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

  45 วัน

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

397,637.06
380,000.00

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

392,637.06 FactorF
5,000.00

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

5 ตําบลสวนหลวง
                                ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 176 เมตร ( 704 ตรม.) หนา 0.15 เมตร

                                   ไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.20 เมตร ( 70 ตรม.)



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

                         นักทรัพยากรบุคคล





25.00 -
25.99 บาท /ลิตร


