
                                                            รายการประมาณราคากลางกอสรางถนนคอนกรีต                                                      
สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน บานหนองกก  หมูท่ี  11  ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
(ซอยหนองใหญ 2) ขนาดกวาง  4.00  ม.ยาว  44.00  ม.หนา 0.15 ม. หรือผิวจราจรไมนอยกวา  176.00  ตร.ม.    
ไหลทางหินคลุกโดยเฉลี่ยขางละ0.30 ม หนาเฉลี่ย0.15 ม.   (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)
สถานที่กอสราง     บานหนองกก  หมูท่ี  11   ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี  15 มิถุนายน   พ.ศ.2558  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       26.50    บาท 
ประมาณการโดย  นายธีรวัฒน  สายสอ   ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา

ท่ี รายการ ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมวัสดุ หมายเหตุ
จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย คาแรง

งานปรับเกรดเกล่ียแตง 176 ตร.ม. 5.5 - 968.00
1 ทรายหยาบรองพื้น 8.8 ลบ.ม. 505 - 4,444
2 งานคอนกรีตพื้นถนน

2.1  ปูนซีเมนตปอรดแลนด 174 ถุง 116 - 20,184
2.2  ทรายผสมคอนกรีต 13.2 ลบ.ม. 558 - 7,366
2.3  หินผสมคอนกรีต 26 ลบ.ม. 495 - 13,068

3 เหล็กเสริม
3.1  ตะแกรงเหล็ก wire mesh  ขนาด 0.25 x0.25 ม.ศก.4 มม. 176 ตร.ม. 21 - 3,696
3.2  เหล็ก ขนาด 12 มม. ( Dowel  bar)(ยาว 10.00 ม.) 4.5 เสน 167 - 752
3.3  เหล็กเสริมกลม  RB12(ยาว 10.00 ม.) 3.5 เสน 187 - 655

4 ไมแบบรวม  ไมเคราประกับ 7 ลบ.ฟ. 500 - 3,500
5 ตะปูประกอบแบบ 45 กก. 45 - 2,025
6 ไหลทางหินคลุก 3.96 ลบ.ม. 338 - 1,338
7 โฟม /ซิโลเท็ก   ขนาด 1.20*2.40 เมตร 2 แผน 55 - 110
8 ยางมะตอย / แอสฟลท 3.5 ลิตร 25 - 88
9 น้ํามันทาแบบ 2.5 ลิตร 15 - 38

รวมคาวัสดุ 58,230.08
รวมคาแรง   27 % 15,722.12

รวมคางานวัสดุ+คาแรง 73,952.20
(ลงช่ือ)......................................................ผูประมาณราคา
           (นายธีรวัฒน  สายสอ)

 แผนที่  1/1 ปร.4

ปริมาณวัสดุ



สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน บานหนองกก  หมูท่ี  11  ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
(ซอยหนองใหญ 2) ขนาดกวาง  4.00  ม.ยาว  44.00  ม.หนา 0.15 ม. หรือผิวจราจรไมนอยกวา  176.00  ตร.ม.    
ไหลทางหินคลุกโดยเฉลี่ยขางละ0.30 ม หนาเฉลี่ย0.15 ม.   (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)
สถานที่กอสราง     บานหนองกก  หมูท่ี  11   ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
หนวยงานสํารวจและออกแบบ                  สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลนาบัว
ประมาณราคาทั้งหมด              จํานวน           1         แผน แบบเลขที่
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี  15 มิถุนายน   พ.ศ.2558  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       26.50    บาท 
ประมาณการโดย  นายธีรวัฒน  สายสอ   ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา

ลําดับท่ี รายการ รวมคางานตนทุน Factor F รวมคากอสรางท้ังหมด หมายเหตุ
รวมเปนเงิน(บาท) รวมเปนเงิน(บาท)

1 ประเภทงานทาง 73,952.20 1.3347 98,704.00
คาปายประชาสัมพันธโครงการ

2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเง่ือนไขและความจําเปน

เง่ือนไข เงินจายลวงหนา  0%                       ดอกเบ้ียเงินกู   6%
เงินประกันผลงานหัก     0  %         ภาษีมูลคาเพิ่ม   7  %

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินท้ังสิ้น 98,704.00
คิดเปนเงินกอสรางเพียง 98,500.00

ตัวอักษร         (เกาหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน)

(ลงช่ือ)..........................................ผูประมาณการ คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจสอบแลว
        (นายธีรวัฒน  สายสอ) เห็นชอบแลวไหใชราคานี้เปนราคากลาง
ตําแหนง   ผูชวยนายชางโยธา (ลงช่ือ)...............................................................ประธานกรรมการ
(ลงช่ือ)..........................................ผูตรวจ                       (จ.ส.อ.สมเกียรติ  ทรงเย็น)
        (นายจิรศักด์ิ  ทันวัน) (ลงช่ือ)...............................................................กรรมการ
ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา                         (นายจิรศักด์ิ   ทันวัน)
(ลงช่ือ)..........................................เห็นชอบ      (ลงช่ือ)...............................................................กรรมการ
        (จ.ส.อ.สมเกียรติ  ทรงเย็น)                        (นายพิเชษฐ   บุญเกิด)
ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาบัว       (ลงช่ือ)...............................................................กรรมการ
(ลงช่ือ)..........................................ผูอนุมัติ                        (นายธีรวัฒน  สายสอ)
        (นายเฉลิมพล   เขียวหวาน)
ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลนาบัว

  ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางคากอสราง


