
- 11
- 11

- 11

                  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
     2.   370,700 บาท

3.1
โดยถนนเดิมกว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 350 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 63 ลบ.ม.

(หมู่ 11)
      1.  - 11

     3. ลักษณะงาน

- 11
- 11

- 11

(ไม้อัด) จํานวน 1 ป้าย
- 113.2

โดยถนนเดิมกว้าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว 900 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 135 ลบ.ม.

3.3 - 11
โดยถนนเดิมกว้าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว 1,500 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 225 ลบ.ม.

3.4
3 เมตร  ระยะทางยาว 150 เมตร

ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จํานวน 27 ลบ.ม.

3.5
2.5 เมตร  ระยะทางยาว 900 เมตร

ถมลูกรัง  จํานวน 88 ลบ.ม. ลงผิวจราจรด้วยหินคลุก 135 ลบ.ม.
(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด) จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

โครงการซ่อมแซมถนนจากบ้านนางจรัส - 11

- 11

- 11

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย



3.6
โดยถนนเดิมกว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกจํานวน
120 ลบ.ม. (ไม้อัด) จํานวน 1 ป้าย

4 2559 รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 355,000 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
5.2 ตามรายละเอียด ปร.5

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

- 11

(หมู่ 11)

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 120
2 120

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หินคลุก

18
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางละออง - 11
กว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร

11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ



 ประเภทงาน ซ่อมแซม
 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางละออง - 11

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

38,520.00

                        ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร

กุมภาพันธ์ 2559
รายการ รวมค่างานต้นทุน

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

( ).........................................................................กรรมการ
(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธ์ )

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

14
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                          ผู ้อํานวยการกองช่าง

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                             นายช่างโยธา

( )



 ประเภทงาน ซ่อมแซม
 ซ่อมแซมถนนสายสามแยกหอประชุมบ้านนางภพ - 11

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

43,335.00

รายการ รวมค่างานต้นทุน

                        ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร

กุมภาพันธ์ 2559

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

( ).........................................................................กรรมการ
(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธ์ )

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

                                                                        นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

( )

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง



ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 135
2 135

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 150 เมตร

หินคลุก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนจากบ้านนางจรัส - 11

กว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 900 เมตร
11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายสามแยกหอประชุมบ้านนางภพ - 11

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 27
2 27

 ประเภทงาน ซ่อมแซม
 ซ่อมแซมถนนจากบ้านนางจรัส - 11

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร

กุมภาพันธ์ 2559

หินคลุก

16
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 150 เมตร
11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนจากบ้านนางจรัส - 11



Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

8,667.00

รายการ รวมค่างานต้นทุน

( ).........................................................................กรรมการ
(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธ์ )

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

17

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายดํา  ศรีชู - 11
กว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 1,500 เมตร

11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                           นายช่างโยธา



ลําดับ ปริมาณ

1 225
2 225

 ประเภทงาน ซ่อมแซม
 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายดํา ศรีชู - 11

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

72,255.00

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร

กุมภาพันธ์ 2559
รายการ รวมค่างานต้นทุน

หินคลุก

15
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการ

(บาท)
1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

( ).........................................................................กรรมการ
(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธ์ )

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

72,255.00



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

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุธาวรรณ - 11
กว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 900 เมตร

11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                           นายช่างโยธา

ลําดับ ปริมาณ

1 88
2 หินคลุก 135

 ประเภทงาน ซ่อมแซม
 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุธาวรรณ - 11

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

71,934.00

                        ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร

กุมภาพันธ์ 2559
รายการ รวมค่างานต้นทุน

ลูกรัง

17
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ



จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

( ).........................................................................กรรมการ
(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธ์ )

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )

(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธ์ )

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

ส่วนราชการ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2559
ลําดับ ปริมาณ

1 63หินคลุก

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญมี - 11
กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 350 เมตร

11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการ

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                          นายช่างโยธา



2 63

 ประเภทงาน ซ่อมแซม
 ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญมี - 11

ประมาณการตามแบบ ปร.4   จํานวน 1

Factor-F
(บาท)

1  ประเภทงานก่อสร้าง 1.3574
2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จํานวน 1 ป้าย

20,223.00

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร

กุมภาพันธ์ 2559
รายการ รวมค่างานต้นทุน

13

จํานวน 1 ป้าย

(ตัวอักษร)
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

( ).........................................................................กรรมการ
(นางสาวพรรณภา  รัตนพันธ์ )

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

      คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)

( )



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

                                                                             นายช่างโยธา



(ไม้อัด) จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด) จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย

(ไม้อัด)จํานวน 1 ป้าย



โดยถนนเดิมกว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกจํานวน
120 ลบ.ม. (ไม้อัด) จํานวน 1 ป้าย

20

ปร.4

ประมาณการโดย      นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ลบ.ม. 306.00 36,720.00 36,720.00
ลบ.ม. 15.00 1,800.00 1,800.00

38,520.00

ปร.5

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางละออง - 11
กว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 800 เมตร

11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/



แผ่น

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

45

53,787.04
53,780.00

(บาท)
52,287.04 FactorF

1500.00

                        ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

ปร.5
 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                          ผู ้อํานวยการกองช่าง

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                             นายช่างโยธา



แผ่น

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

4560,300.00

58,822.92 FactorF
1500.00

60,322.92

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ
(บาท)

                        ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร

ปร.4

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                        นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง



ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ลบ.ม. 306.00 41,310.00 41,310.00
ลบ.ม. 15.00 2,025.00 2,025.00

43,335.00

18 ปร.4

กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 150 เมตร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนจากบ้านนางจรัส - 11

กว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 900 เมตร
11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายสามแยกหอประชุมบ้านนางภพ - 11

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน
ลบ.ม. 306.00 8,262.00 8,262.00 8,262.00
ลบ.ม. 15.00 405.00 405.00

8,667.00

ปร.5

แผ่น

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 150 เมตร
11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนจากบ้านนางจรัส - 11



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

45

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

13,264.58
13,260.00

(บาท)
11,764.58 FactorF

1500.00

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

ปร.4

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายดํา  ศรีชู - 11
กว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 1,500 เมตร

11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                           นายช่างโยธา



หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

ลบ.ม. 306.00 68,850.00 68,850.00
ลบ.ม. 15.00 3,375.00 3,375.00

72,255.00

ปร.5

แผ่น

(บาท)
98,078.93 FactorF

 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

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

45

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

99,578.93
99,570.00

(บาท)
98,078.93 FactorF

1500.00



19 ปร.4

ประมาณการโดย     นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางสุธาวรรณ - 11
กว้าง 2.5 เมตร  ระยะทางยาว 900 เมตร

11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                           นายช่างโยธา

หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

ลบ.ม. 156.00 13,728.00 54.00 4,752.00 18,480.00
ลบ.ม. 306.00 41,310.00 88.00 12,144.00 53,454.00

71,934.00

ปร.5

แผ่น

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

(บาท)
97,643.21 FactorF

1500.00

                        ผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/



 - 7 %
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

45

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

99,143.21
99,140.00

ปร.4

ประมาณการโดย       นางสาวอุมาพร  แดงขาว
หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

ลบ.ม. 306.00 19,278.00 19,278.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ                           ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญมี - 11
กว้าง 3 เมตร  ระยะทางยาว 350 เมตร

11 ตําบลสวนหลวง    อําเภอเฉลิมพระเกียรติ     จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่าวัสดุ ค่าแรง/

( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                          นายช่างโยธา



ลบ.ม. 15.00 945.00 945.00
20,223.00

ปร.5

แผ่น

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - 7 %

(บาท)
27,450.70 FactorF

1500.00

 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 ส่วนราชการ   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                        ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร

รวมค่าก่อสร้าง  หมายเหตุ

 - 7 %
 - 7%
 -
 ระยะเวลาก่อสร้าง

45

(นายสมชาย   เภรีภาศ)
                                                                      ผู ้อํานวยการกองช่าง

28,950.70
28,950.00



( นางสาวอุมาพร  แดงขาว )
                                                                             นายช่างโยธา


