
ปร.4

ส่วนราชการ
โครงการ

ประมาณการโดย       นายสมชาย    เภรีภาศ
ลําดับ ปริมาณ หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
1

46.66 ฟ3 532.00 24,823.00 24,823.00  ค่าขนส่งระยะทาง
57.44 กก. 33.00 1,895.00 1,895.00 15 กม.
50.01 ลิตร 2.00 100.00 100.00 25.00 -

158.42 ฟ3 532.00 84,279.00 84,279.00 25.99 บาท /ลิตร
0.60 แผ่น 750.00 450.00 450.00

2
4.03 เส้น 55.00 221.00 221.00

232.43 เส้น 107.00 24,870.00 24,870.00
71.33 เส้น 180.00 12,839.00 12,839.00

90 เส้น 315.00 28,350.00 28,350.00
77.04 กก. 43.00 3,312.00 3,312.00

181,139.00

1.80 x 1.80 เมตร ( 2 ช่วง ) ยาว 10 เมตร

- ตะปู

งานเหล็ก

เหล็กเส้นกลม ุ 9 ม.ม. 4.99 กก/เส้น

เหล็กข้ออ้อยุ 16 ม.ม. 15.8 กก/เส้น
ลวดผูกเหล็ก

ยอดยกไป

-
- ไม้แบบ (100%)
- กระดาษชานอ้อย(1.20 x 2.40)

เหล็กเส้นกลม ุ 6 ม.ม. 2.22 กก/เส้น

เหล็กข้ออ้อยุ 12 ม.ม. 8.88กก/เส้น

ค่าว ัสดุ ค่าแรง/

งานไม้
- ไม้ตงและเคร่า

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

- กม.8 10 ตําบลสวนหลวง (ปีกกําแพงด้านเดียว)

13-ก.ค.-15
รายการ



ลําดับ ปริมาณ หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

3
267.73 ถุง 140.00 37,482.00 37,482.00  ค่าขนส่งระยะทาง
24.91 ลบ.ม. 330.00 8,220.00 8,220.00 15 กม.
38.29 ลบ.ม. 272.00 10,414.00 10,414.00 25.00 -

4 25.99 บาท /ลิตร
60 ลบ.ม. 122.00 7,320.00 7,320.00

5
176.61 ตรม. 133.00 23,489.00 23,489.00
3.852 ตัน 3,401.00 13,100.00 13,100.00
38.29 ม3 436.00 16,694.00 16,694.00

297,858.00

ปร.5

 ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- กม. 8 10 ตําบลสวนหลวง

-ดินลูกรัง
ค่าแรงงาน
- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต
- งานดัดเหล็กและผูกเหล็กเสริม
-งานผสมและหล่อคอนกรีต

ค่าว ัสดุ ค่าแรง/

งานคอนกรีต
- ซีเมนต์
- ทราย
- หิน

รายการ



ประมาณการตามแบบ ปร.4 แผ่น

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.2509
ป้ายโครงการ
( 1  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
ป้าย และ  ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน  - 7 %
จํานวน 1 ป้าย )

 - 7%

 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง) 45 วัน

(ตัวอักษร)

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

                           ผู ้อํานวยการกองช่าง

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

377,590.57
353,900.00

( )

372,590.57 FactorF
5,000.00

1.80 x 1.80 เมตร (2 ช่วง) ปีกกําแพงด้านเดียว

13 กรกฎาคม 2558
รายการ รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ



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

     1.   - กม. 8 10 ตําบลสวนหลวง
          หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

     3. ลักษณะงาน

4 2558 เป็นเงิน 353,900 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
5.2 ตามรายละเอียด ปร.5

020304/5 1 ป้าย
1 ป้าย

                             นักพัฒนาชุมชน

                                                  นายช่างโยธา

( 10)

     2.   353,900 บาท
1.80 x1.80 เมตร (2 ช่อง) ยาว 10 เมตร  ตามแบบมาตรฐาน

(นางสาวมลธิรา  ทองสุข)



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

นางสาวมลธิรา   ทองสุข



 ค่าขนส่งระยะทาง

25.00 -



 ค่าขนส่งระยะทาง

25.00 -


