
โครงการ                กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาวใหญ่ หมูท่ี่ 3  จ านวน 5 จุด  สายทาง 
ปริมาณงาน           จุดที่ 1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 28.00 เมตร หนา0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  140.00 ตารางเมตร
ปริมาณงาน           จุดที่ 2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 28.00 เมตร หนา0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  84.00 ตารางเมตร
ปริมาณงาน           จุดที่ 3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกวา่ 172.00 ตารางเมตร

ปริมาณงาน           จุดที่ 4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 215.00 ตารางเมตร
ปริมาณงาน           จุดที่ 5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกวา่ 68.00 ตารางเมตร
หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่
แบบเลขที่  
สถานที่ด าเนินการ บ้านดอนยาวใหญ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง  จังหวดันครราชสีมา

ค่าวสัดแุละ
ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงนิ แรงงาน

จดุที ่1
1 งานปรับเกล่ียแต่งคันทางเดิม ตร.ม. 140.00          1.7300         242.20           242.20              
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 7.00             406.54         2,845.78        2,845.78            
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15  ม. ตร.ม. 140.00          356.57         49,919.80       49,919.80          
4 Expansion  Joint ม. 5.00             135.48         677.40           677.40              
5 Contraction  Joint ม. 15.00           96.23           1,443.45        1,443.45            
6 Longitudinal  Joint ม. 28.00           79.13           2,215.64        2,215.64            

จุดที่ 2 -                -                   

1 งานปรับเกล่ียแต่งคันทางเดิม ตร.ม. 84.00           1.73             145.32           145.32              
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 4.20             406.54         1,707.47        1,707.47            
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15  ม. ตร.ม. 84.00           356.57         29,951.88       29,951.88          
4 Expansion  Joint ม. 135.48         -                -                   
5 Contraction  Joint ม. 96.23           -                -                   
6 Longitudinal  Joint ม. 28.00           79.13           2,215.64        2,215.64            

จุดที่ 3 -                -                   
1 งานปรับเกล่ียแต่งคันทางเดิม ตร.ม. 172.80          1.73             298.94           298.94              
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 8.60             406.54         3,496.24        3,496.24            
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15  ม. ตร.ม. 172.80          356.57         61,615.30       61,615.30          
4 Expansion  Joint ม. -                -                   

5 Contraction  Joint ม. -                -                   

6 Longitudinal  Joint ม. -                -                   

จุดที่ 4 -                -                   
1 งานปรับเกล่ียแต่งคันทางเดิม ตร.ม. 215.00          1.73             371.95           371.95              

2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 10.75           406.54         4,370.31        4,370.31            
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15  ม. ตร.ม. 215.00          356.57         76,662.55       76,662.55          
4 Expansion  Joint ม. 5.00             135.48         677.40           677.40              
5 Contraction  Joint ม. 25.00           96.23           2,405.75        2,405.75            
6 Longitudinal  Joint ม. 43.00           79.13           3,402.59        3,402.59            

จุดที่ 5 -                -                   
1 งานปรับเกล่ียแต่งคันทางเดิม ตร.ม. 68.00           1.73             117.64           117.64              
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ลบ.ม. 3.40             406.54         1,382.24        1,382.24            
3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15  ม. ตร.ม. 68.00           356.57         24,246.76       24,246.76          
4 Expansion  Joint ม. -                -                   
5 Contraction  Joint ม. -                -                   
6 Longitudinal  Joint ม. -                -                   

-                -                   

ผลรวมค่างานตน้ทนุงานก่อสรา้ง 270,412.25    270,412.25       

หมายเหตุ

1.  ราคาสินค้าวดุักอ่สร้างจังหวดันครราชสีมา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 ( http:// www.price.moc.go.th )
2.  ค่าด าเนินการเส่ือมราคา และค่าเส่ือมราคา  ส าหรับราคาน้ ามันดีเซลเลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท 
3.  บัญชค่ีาแรงและด าเนินการ ส าหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค . 0421.5/ว 399 ลว.15 ตุลาคม 2560

  (ลงชื่อ).................................................ผู้ประมาณราคา         (ลงชื่อ).....................................................เหน็ชอบ
           (นายภทัร   วงศ์ละคร)                     (นายปิยะพงษ ์ตรีศักด์ิ)

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  อบต.ดอนยาวใหญ่  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่

(ลงชื่อ)...............................................................อนุมัติ
               (นายสุนทรพงษ ์มณีสุคนธ์)
 ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่

รายการ หน่วย จ านวน

บนัทกึข้อความ ของ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ค าสัง่ อบต. ดอนยาวใหญ ่ที ่.......... /2561   ลงวนัที ่ ....... กรกฎาคม     2561 

ค่าวสัดรุวมค่าแรง
หมายเหตุล าดบั





ปรมิาณ หน่วย รวม/หน่วย รวมราคา/บาท หมายเหตุ
งานคอนกรีตฐานป้าย 0.20        ลบ.ม. 1,728.97       345.79           
เหล็กแผ่น หนา 1.50 มม. 1.00        แผ่น 682.50         682.50           
ท่อเหล็ก Ø 2" หนา 2 มม. 1.00        ท่อน 763.00         763.00           
เหล็กกล่อง 1" x 1" 9.60        ท่อน 216.82         2,081.47        
ค่าสีน้ ามัน 3.00        ตร.ม. 38.00           114.00           
ค่าเขยีนตัวอกัษร และสัญลักษณ์ 1.00        ต่อป้าย 500.00         500.00           ค่าเหมา/งาน
ค่าแรงติดต้ังป้าย 1.00        ต่อป้าย 500.00         500.00           ค่าเหมา/งาน

4,986.76       

3,000.00       

ผลรวมค่างานต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมด+ปา้ยโครงการ #REF! #REF!

ปรับยอด #REF! #REF!

  (ลงชือ่).................................................ผู้ประมาณราคา         (ลงชือ่).....................................................ผู้ตรวจสอบ

              (นายภทัร   วงศ์ละคร)                   (นายเกริกพงษ ์จันประทักษ์)
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองชา่งองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย

อนุมัติ...............................................................อนุมัติ

              (นางบุญมี   จันค าวงษ)์

คิดค่างานเพียง

รายการวสัดุ

รวมค่างานตน้ทุน่ ตวัอักษร (-สีพั่นเก้ารอ้ยแปดสิบหกบาทเจด็สิบหกสตางค์ -)

ตวัอักษร (-สามพันบาทถ้วน-)



ปริมาณงาน           จุดที่ 1 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 28.00 เมตร หนา0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  140.00 ตารางเมตร
ปริมาณงาน           จุดที่ 2 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 28.00 เมตร หนา0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่  84.00 ตารางเมตร

ปริมาณงาน           จุดที่ 4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ระยะยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 215.00 ตารางเมตร
ปรมิาณงาน

กรอกข้อมูลเอง
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บนัทกึข้อความ ของ คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ค าสัง่ อบต. ดอนยาวใหญ ่ที ่.......... /2561   ลงวนัที ่ ....... กรกฎาคม     2561 






