
     1.   ,พังการมวง - 3
          หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

     3. ลักษณะงาน

4 30 มกราคม 2561 เป็นเงิน 193,839.18 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

6

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

30 มกราคม 2561
ลําดับ ปริมาณ

1 2,000
2 350
3 120

ลูกรัง
หินคลุก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                                 ซ่อมแซมถนนสายแยกบางเสม็ด ,พังการมวง - 3
กว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 500 เมตร   ซ่อมแซมโดยใช้ลูกรัง  จํานวน 350 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 120 ลบ.ม.

3 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

ขอเพียง 193,800 บาท

นางสาวพรรณภา  รัตนพันธุ์

( 3)

     2.   193,800 บาท
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทาง 500 เมตร ซ่อมแซมโดยใช้ลูกรัง จํานวน 350 ลบ.ม. และลงผิวจราจร
ด้วยหินคลุก  จํานวน 120 ลบ.ม.

1 ป้าย



ซ่อมแซมถนนสายแยกบางเสม็ด,พังการมวง - 3
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร    ระยะทางยาว 500 เมตร  ซ่อมแซมถนนโดยใช้ลูกรัง  จํานวน 350 ลบ.ม.
และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก  จํานวน 120 ลบ.ม.

ปร.4   จํานวน 1
ประมาณการตามแบบ 30 มกราคม 2561

Factor-F
(บาท)

1 ประเภทงานทาง 1.4019
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน  จํานวน 1 ป้าย )

(ตัวอักษร)

( )……………………………………...กรรมการ
(นางสาวอุมาพร  แดงขาว)

                                                                                           นายช่างโยธา

( )…………………………………………...ประธานกรรมการ
( นายสมชาย   เภรีภาศ)

                                                                                          ผู ้อํานวยการกองช่าง
( )……………………………………………… กรรมการ

(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธุ)์

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

135,772.30

รายการ รวมค่างานต้นทุน

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ซ่อมแซม



(นางสุภาพันธ์   นาคแป้น) (นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

( )…………………………...เห็นชอบ ( )…………………………...อนุมัติ



ปร.4

ประมาณการโดย       นายสมชาย  เภรีภาศ
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตรม. - - 2.00 4,000.00 4,000.00

ลบ.ม. 150.00 52,500.00 74.49 26,071.50 78,571.50 27.00 -27.99
ลบ.ม. 351.92 42,230.40 91.42 10,970.40 53,200.80 บาท/ลิตร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                                 ซ่อมแซมถนนสายแยกบางเสม็ด ,พังการมวง - 3
กว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 500 เมตร   ซ่อมแซมโดยใช้ลูกรัง  จํานวน 350 ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 120 ลบ.ม.

3 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/



135,772.30

ปร.5

ชุด

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 6 %
 - 7%
 - 2
 ระยะเวลาก่อสร้าง

20 วัน

( )……………………………………...กรรมการ
(นางสาวอุมาพร  แดงขาว)

                                                                                           นายช่างโยธา

( )…………………………………………...ประธานกรรมการ
( นายสมชาย   เภรีภาศ)

                                                                                          ผู ้อํานวยการกองช่าง
( )……………………………………………… กรรมการ

(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธุ)์

193,839.18
193,800.00

190,339.18 FactorF

3,500

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ
(บาท)

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ซ่อมแซม



(นางสุภาพันธ์   นาคแป้น) (นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

( )…………………………...เห็นชอบ ( )…………………………...อนุมัติ


