
9 ถึงเขตตําบลเชียรเขา
- 9

                  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
     2.   227,390 บาท

3.1
3.50 เมตร  ระยะทางยาว 300 เมตร

ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 63 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

3.2
6 เมตร  ระยะทางยาว 600 เมตร

ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 216 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

3.3
3 เมตร  ระยะทางยาว 300 เมตร

ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 54 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

3.4
3 เมตร  ระยะทางยาว 200 เมตร

ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก 42 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

4 2559 รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 224,730 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามรายละเอียด ปร.4

5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
6

(หมู่ 9)
      1.  - 9

- 9

     3. ลักษณะงาน

(หมู่ 9)

- 9

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย
- 9

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

- 9

(ไม้อัด) จํานวน 1 ป้าย
9 ถึงเขตตําบลเชียรเขา

1 ป้าย



1 นายสมชาย  เภรีภาศ ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง
2 นางสาวมลธิรา  ทองสุข กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร  แดงขาว กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 1,050
2 63
3 63

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางวิลาศ - 9
กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 300 เมตร

9 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

9 ถึงเขตตําบลเชียรเขา
กว้าง 6 เมตร  ระยะทางยาว 600 เมตร

9 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

หินคลุก
เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง



1 3,600
2 216
3 216

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 900
2 54
3 54

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 600

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายเขตตําบลสวนหลวงเชียรเขาจากถนนลาดยาง - 9
กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 300 เมตร

9 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

หินคลุก
เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายหนํานายนงค์ - 9
กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 200 เมตร

9 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

หินคลุก
เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง



2 42
3 42

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1
มีนาคม 2559

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

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

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางวิลาศ - 9
                        ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร

รายการ รวมค่างานต้นทุน

หินคลุก
เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย

28

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

26,859.00

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางสาวมลธิรา  ทองสุข)
                                                          นักพัฒนาชุมชน



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

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1
มีนาคม 2559

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

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

                                                                          นายช่างโยธา

29
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

9 ถึงเขตตําบลเชียรเขา

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )

92,088.00

                        ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร

รายการ รวมค่างานต้นทุน

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางสาวมลธิรา  ทองสุข)
                                                        นักพัฒนาชุมชน

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )



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

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1
มีนาคม 2559

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

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

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )

                        ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร

รายการ รวมค่างานต้นทุน

                                                                          นายช่างโยธา

31
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายหนํานายนงค์ - 9

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

17,706.00

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางสาวมลธิรา  ทองสุข)
                                                     นักพัฒนาชุมชน



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

 ประเภทงาน ซ่อมแซม

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1
มีนาคม 2559

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

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

                                                                          นายช่างโยธา

32
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนเขตตําบลสวนหลวงเชียรเขาจากถนนลาดยาง - 9

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )

23,022.00

                        ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร

รายการ รวมค่างานต้นทุน

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

(นางสาวมลธิรา  ทองสุข)
                                                     นักพัฒนาชุมชน

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )



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

                                                                          นายช่างโยธา
( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )



(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด) จํานวน 1 ป้าย

1 ป้าย



30 ปร.4

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตรม. 2.00 2,100.00 2,100.00

ลบ.ม. 307.00 19,341.00 19,341.00
ลบ.ม. 86.00 5,418.00 5,418.00

26,859.00

31 ปร.4

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางวิลาศ - 9
กว้าง 3.50 เมตร  ระยะทางยาว 300 เมตร

9 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

9 ถึงเขตตําบลเชียรเขา
กว้าง 6 เมตร  ระยะทางยาว 600 เมตร

9 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง



ตรม. 2.00 7,200.00 7,200.00
ลบ.ม. 307.00 66,312.00 66,312.00
ลบ.ม. 86.00 18,576.00 18,576.00

92,088.00

33 ปร.4

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตรม. 2.00 1,800.00 1,800.00

ลบ.ม. 307.00 16,578.00 16,578.00
ลบ.ม. 86.00 4,644.00 4,644.00

23,022.00

34 ปร.4

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ตรม. 2.00 1,200.00 1,200.00

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายเขตตําบลสวนหลวงเชียรเขาจากถนนลาดยาง - 9
กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 300 เมตร

9 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายหนํานายนงค์ - 9
กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 200 เมตร

9 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง



ลบ.ม. 307.00 12,894.00 12,894.00
ลบ.ม. 86.00 3,612.00 3,612.00

17,706.00

ปร.5

แผ่น

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

45

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางวิลาศ - 9
                        ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

37,958.40
37,950.00

(บาท)
36,458.40 FactorF

1500

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                          นักพัฒนาชุมชน



ปร.5

แผ่น

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

45

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

9 ถึงเขตตําบลเชียรเขา

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )

(บาท)
125,000.25 FactorF

3500

                        ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                        นักพัฒนาชุมชน

128,500.25
128,500.00



ปร.5

แผ่น

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

45

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )

                        ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนสายหนํานายนงค์ - 9

25,534.12
25,530.00

(บาท)
24,034.12 FactorF

1500

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                     นักพัฒนาชุมชน



ปร.5

แผ่น

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

45

                                                                          นายช่างโยธา

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ซ่อมแซมถนนเขตตําบลสวนหลวงเชียรเขาจากถนนลาดยาง - 9

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )

(บาท)
31,250.06 FactorF

1500

                        ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

                                                     นักพัฒนาชุมชน

32,750.06
32,750.00



                                                                          นายช่างโยธา
( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )


