
     1.  - 8
          หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
     2.   61,200 บาท
     3. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ - 8

3.00 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก  จํานวน 96 ลบ.ม.

1 ป้าย
4 2560 เป็นเงิน 62,869.50 บาท  ขอเพียง 61,200 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.  - 8
          หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
     2.   36,900 บาท
     3. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวียน - 8

3.00 เมตร  ระยะทางยาว 500 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง  จํานวน 50 ลบ.ม. และลงหินคลุก  จํานวน 50 ลบ.ม.

1 ป้าย

8

8



4 2560 เป็นเงิน 48,744.00บาท  ขอเพียง 36,900 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

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ป้าย

2560
ลําดับ ปริมาณ

1 2,400.00
2 96.00
3 เกรดปรับบดอัด 96.00

1

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ป้าย

2560
8 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

หินคลุก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                                 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวียน - 8
3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จํานวน50 ลบ.ม. และลงหินคลุก จํานวน 50 ลบ.ม.

8 ตําบลสวนหลวง   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                                 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ - 8
3.00 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร  ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก  จํานวน96 ลบ.ม.



ลําดับ ปริมาณ

1 1,500.00
2 50.00
3 50.00
4 เกรดปรับบดอัด 100.00

 ประเภทงาน ซ่อมแซม
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ - 8 ตําบลสวนหลวง

96 ลบ.ม. 1 ป้าย
ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.4019
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไม้อัด)

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายสมชาย   เภรีภาศ)

                              ผู ้อํานวยการกองช่าง

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

43,776.00

3.00 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร  ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จํานวน

สิงหาคม 2560
รายการ รวมค่างานต้นทุน

ลูกรัง
หินคลุก

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ



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

                                                           นิติกร

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

 ประเภทงาน ซ่อมแซม
ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวียน - 8 ตําบลสวนหลวง

และลงหินคลุกจํานวน 50 ลบ.ม.
1 ป้าย

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.4019
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไม้อัด)

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

( ).........................................................................ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
(นายสมชาย   เภรีภาศ)

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

33,700.00

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.00 เมตร  ระยะทางยาว 500 เมตร  ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จํานวน 50 ลบ.ม.

สิงหาคม 2560
รายการ รวมค่างานต้นทุน

(นางสาวอุมาพร  แดงขาว)
                                                 นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง



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

                                                           นิติกร

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

                              ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางสาวอุมาพร  แดงขาว)
                                                 นายช่างโยธา





ปร.4

ประมาณการโดย       นายสมชาย  เภรีภาศ
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตร.ม. - - 2.00 4,800.00 4,800.00
ลบ.ม. 348.00 33,408.00 - - 33,408.00
ลบ.ม. - - 58.00 5,568.00 5,568.00

43,776.00

ปร.4

ประมาณการโดย       นายสมชาย  เภรีภาศ
8 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                                 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวียน - 8
3.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จํานวน50 ลบ.ม. และลงหินคลุก จํานวน 50 ลบ.ม.

8 ตําบลสวนหลวง   อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าว ัสดุ ค่าแรง/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                                 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ - 8
3.00 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร  ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก  จํานวน96 ลบ.ม.



หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

ตร.ม. - - 2.00 3,000.00 3,000.00
ลบ.ม. 150.00 7,500.00 - - 7,500.00
ลบ.ม. 348.00 17,400.00 - - 17,400.00
ลบ.ม. - - 58.00 5,800.00 5,800.00

33,700.00

ปร.5

96 ลบ.ม. 1 ป้าย
แผ่น

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

15 วัน

62,869.50
61,200.00

(บาท)
61,369.50 FactorF

1,500.00

3.00 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร  ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จํานวน

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าว ัสดุ ค่าแรง/



ปร.5

แผ่น

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

15 วัน

48,744.00
36,900.00

(บาท)
47,244.00 FactorF

1,500.00

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3.00 เมตร  ระยะทางยาว 500 เมตร  ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จํานวน 50 ลบ.ม.

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


