รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการ : ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 2บ้านห้วยข่าเฒ่า ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1
ปริมาณงานแบ่งออกเป็นจานวน 3สาย ดังนี้
สายที่ 1โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 375 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย
สายที่ 2 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,500 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 468.75 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย
สายที่ 3โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,900 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 356.25ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเข้าสูพ่ ้ืนที่เพื่อการเกษตร หมู่ 2บ้านห้วยข่าเฒ่า ตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ราคาวัสดุส่งิ ของ
ค่าแรงงาน
ลาดับที่
รายการ
จานวน หน่วย
ค่าวัสดุและแรงงาน
หมายเหตุ
ราคา/หน่วย จานวนเงิน ราคา/หน่วย จานวนเงิน
สายที่ 1
- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย
10,000
- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย 375
สายที่ 2
- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย
12,500
- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย 468.75
สายที่ 3
- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย
9,500
- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย 356.25
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
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สรุปผลการประมาณราคา
ส่วนราชการ: ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่
โครงการ:ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
ปริมาณงาน: สายที่ 1โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.
ปริมาตรดินลูกรังไม่นอ้ ยกว่า 375ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย
สายที่ 2โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,500 ม.ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่นอ้ ยกว่า 468.75ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย
สายที่ 3โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,900 ม.ปริมาตรดินลูกรัง
ไม่นอ้ ยกว่า 356.25ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ 2 ตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการโดย นายสวัสดิ์ จุลนันท์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ลาดับที่

รายการ

ค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน รวม
เป็นเงิน (บาท)

FACTOR F

ประเภทงานอาคาร
109,687.99
1.2726
ประเภทงานถนน
ประเภทงานชลประทาน
ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
เงื่อนไข
- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
- ดอกเบีย้ เงินกู้ 7 %
- หักเงินประกันผลงาน 0
%
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินประมาณเพียง ตัวอักษร (- หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพัน บาท
ถ้วน-)
ขนาดเนือ้ ที่ – ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ – บาท/ตร.ม.

ประมาณการ.............................
นายสวัสดิ์ จุลนันท์
ผู้อานวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....................................
นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน
ปลัดอบต.ท่าใหญ่

ค่าก่อสร้าง
ทั้งหมด รวมเป็น
เงิน (บาท)

หมายเหตุ

139,588.93

139,588.93
139,000.00

อนุมัต.ิ ..................................
นายโกสิต บุญเสนา
นายก อบต.ท่าใหญ่

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
ชื่อ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 ตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่
วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร139,000.-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป
สายที่ 1 ปริมาณงาน โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 2,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบ
ตลอดสาย
สายที่ 2 ปริมาณงาน โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 2,500 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 468.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบ
ตลอดสาย
สายที่ 3 ปริมาณงาน โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,900 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 356.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบ
ตลอดสาย
รวม 3 สาย
ราคากลางในการจ้างครั้งนีเ้ ป็นจานวนเงิน 139,000.-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 19มกราคม พ.ศ. 2559
บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบปร. 4)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.5 ก)
รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
นายสวัสดิ์ จุลนันท์
นางสาวเทวี แก่นท้าว
นายนพดล พลธรรม

