
ประมาณราคาโครงการ วางทอ่ระบายน ้า คสล.ชั น 3 Ø 0.40 ม.พร้อมบอ่พัก คสล. ขนาด 0.70x0.70 ม. หนา 0.10 ม.(ฝา คสล.) หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน งานวางทอ่ระบายน้้า คสล.ชั้น3 Ø 0.40 ม.จ้านวน 55 ทอ่น งานกอ่สร้างบอ่พกั คสล.ขนาด 0.70x0.70 ม.หนา 0.10 ม.(ฝาคสล หนา 0.10 ม.)จ้านวน 3 บอ่

สถานที่  ขา้งถนน คสล.สายเขา้นา หมู่ที่ 9 แบบเลขที่   1/2561  22 พฤศจกิายน 2560
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน

หนว่ยละ จ้านวนเงิน หนว่ยละ จ้านวนเงิน (บาท)
งานวางทอ่ระบายน้้า คสล.

 - ดินขดุ 68.00 ลบ.ม. 30.38 2,065.84 2,065.84
 - ทรายหยาบ 1.20 ลบ.ม. 357.48 428.98 99.00 118.80 547.78
 - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.20 ลบ.ม. 1,738.32 2,085.98 398.00 477.60 2,563.58
 - ทอ่ระบายน้้า คสล.ปากล้ินราง ø 0.40 ม.ชั้น 3 55.00 ทอ่น 429.91 23,645.05 23,645.05
 - งานวางทอ่แล้วกลบกลับ 55.00 ทอ่น 140.00 7,700.00 7,700.00
 - งานยาแนวทอ่ 35.20 ม. 15.00 528.00 528.00

งานบอ่พกั คสล. 
 - ทรายหยาบ 0.10 ลบ.ม. 357.48 35.75 99.00 9.90 45.65
 - คอนกรีตหยาบ 0.10 ลบ.ม. 1,738.32 173.83 398.00 39.80 213.63
 - คอนกรีตโครงสร้าง 1.35 ลบ.ม. 1,869.16 2,523.37 306.00 413.10 2,936.47
 - เหล็กเสริมคอนกรีต
 - RB ø 9 มม. 59.88 กก. 23.73 1,420.95 4.10 245.51 1,666.46

   - ลวดผูกเหล็ก 1.50 กก. 46.73 70.10 70.10
   - ไมแ้บบ 4.20 ตร.ม. 607.48 2,551.42 133.00 558.60 3,110.02

รวม 33,463.42 11,629.15 45,092.57

ยอดยกไป 33,463.42 11,629.15 45,092.57

    ลงชื่อ                                         ผู้ประมาณราคา
   (นายวีรภทัร  เกตุแพร) 
  นายชา่งโยธาช้านาญงาน 

หนว่ย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

สรุป

ล้าดับ รายการ ปริมาณ



ประมาณราคาโครงการ วางทอ่ระบายน ้า คสล.ชั น 3 Ø 0.40 ม.พร้อมบอ่พัก คสล. ขนาด 0.70x0.70 ม. หนา 0.10 ม.(ฝา คสล.) หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน งานวางทอ่ระบายน้้า คสล.ชั้น3 Ø 0.40 ม.จ้านวน 55 ทอ่น งานกอ่สร้างบอ่พกั คสล.ขนาด 0.70x0.70 ม.หนา 0.10 ม.(ฝาคสล หนา 0.10 ม.)จ้านวน 3 บอ่

สถานที่  ขา้งถนน คสล.สายเขา้นา หมู่ที่ 9 แบบเลขที่   1/2561  1 พฤศจกิายน 2560
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน

หนว่ยละ จ้านวนเงิน หนว่ยละ จ้านวนเงิน (บาท)
ยอดยกมา 33,463.42 11,629.15 45,092.57

 งานฝาบอ่พกั คสล.
 - คอนกรีตโครงสร้าง 0.15 ลบ.ม. 1,869.16 280.37 306.00 45.90 326.27
 - เหล็กเสริมคอนกรีต
   RB ø 9 มม. 9.98 กก. 23.73 236.83 4.10 40.92 277.74

     ลวดผูกเหล็ก 0.50 กก. 46.73 23.37 23.37
  - ไมแ้บบ 0.50 ตร.ม. 607.48 303.74 133.00 66.50 370.24

 -เหล็กฉาก 40x40x4  มม. 2.00 ทอ่น 303.74 607.48 607.48

รวม 34,915.20 11,782.47 46,697.67
FACTOR F งานอาคาร 1.3074 61,052.53

รวมเปน็เงินทั งสิ น 61,000.00
หกหมื่นหนึ่งพนับาทถว้น

(ลงชื่อ)        สุรพล บญุมี (ลงชื่อ)         สรพงษ ์ตระกรุดแกว้ (ลงชื่อ)    วีรภทัร เกตุแพร          
            (นายสุรพล  บญุมี)           (นายสรพงษ ์ ตระกรุดแกว้)          (นายวีรภทัร   เกตุแพร) 
ประธานกรรมการก้าหนดราคากลาง           กรรมการก้าหนดราคากลาง        กรรมการก้าหนดราคากลาง

ตัวอกัษร

สรุป
14,354.86

หมายเหตุหนว่ยปริมาณรายการล้าดับ
ค่าแรงงานค่าวัสดุ



แบบ     ปร.5

โครงการ วางทอ่ระบายน้้า คสล.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.พร้อมบอ่พกั คสล . ขนาด 0.70x0.70 ม. หนา 0.10 ม.(ฝา คสล.) หมู่ที่ 9
เจ้าของงาน      องค์การบริหารส่วนต้าบลทา่เจ้าสนุก อ้าเภอทา่เรือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
สถานที่  ข้างถนน คสล.สายเข้านา หมู่ที่ 9  ต้าบลทา่เจ้าสนุก อ้าเภอทา่เรือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ                                                           กองช่าง
แบบหมายเลข        1 / 2561
ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จ้านวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวนัที่       22 พฤศจิกายน 2560

ค่าวสัดุและแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด
รวมเปน็เงิน (บาท) รวมเปน็เงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร 46,697.67 1.3074 61,052.53
2 ประเภทงานทาง
3 ประเภทงานชลประทาน
4 ประเภทงานสะพานและทอ่เหล่ียม
5 ประเภทงานครุภณัฑ์ -                            1.0700 -                    
6 หมวดค่าใช้จ่ายพเิศษ ตามข้อก้าหนดเง่ือนไขและความจ้าเปน็ต้องมี - -                    
7 ปา้ยประชาสัมพนัธ ์โครงการ

เง่ือนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย                        0%
เงินประกันผลงานหกั               0%
ดอกเบี้ยเงินกู้                           6%
VAT                                       7%

สรุป รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินทั้งส้ิน 61,052.53
คิดเปน็เงินประมาณ  (ปดัเศษ) 61,000.00

ตัวอักษร                                                 หกหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน
ขนาดหรือความยาว      57.00 ม.
เฉล่ียราคาประมาณ       1,070.18 บ / ม.

(ลงชื่อ)    สรพงษ ์ ตระกรุดแก้ว  

(นายสรพงษ ์ตระกรุดแก้ว)

กรรมการก าหนดราคา

เหน็ชอบ

      จิรวฒัน์ พมิพสุ์วรรณ

     (นายจิรวฒัน์  พมิพสุ์วรรณ)

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนุก

(นายสุรพล  บญุมี)
ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

     (ลงชื่อ)        วรีภทัร เกตุแพร

 (นายวรีภทัร  เกตุแพร)

กรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)        สุรพล  บญุมี 

องค์การบริหารส่วนต้าบลทา่เจ้าสนุก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ล้าดับที่ รายการ FACTOR F หมายเหตุ


