บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน
รายการประมาณราคา
ชื่อโครงการ
สถานที่ดาเนินการ

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านคาพอก หมู่4 ตาบลท่าจาปา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
บ้านคาพอก หมู่ที่ 4 ถนนสายคึกฤทธิ์ จาก กม.ที่ 0+310 - กม.ที่ 0+395

รายละเอียดโครงการ

ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 ม. ยาว85.00 ม. หนา 0.15 ม.ลูกรังไหล่ทาง0.50 ม.
หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 425 ตารางเมตร
19 มกราคม 2560
ตามแบบ อบต.ท่าจาปา เลขที่ .... / 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่
ลาดับที่

รายการ

ค่าวัสดุ
จานวน
ต่อหน่วย
รวม
425.00 ตร.ม. - ลบ.ม 123.83
-

1 งานปรับแต่งพื้นทาง
2 งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น
(ลูกรังนากลับมาใช้)
3 งานลูกรังไหล่ทาง (หลวม)
21.25
4 งานทรายรองพื้นปรับระดับ
21.25
5 งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)
63.75
-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ....336กก./ลบ.ม.428.40
-ทรายหยาบ .... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.
38.25
-หินผสม .... 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.
69.49
5 เหล็กเสริม
- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 เมตร0.50
- RB Ø 15 มม.
0.10
- DB Ø 16 มม.
0.13
- RB Ø 19 มม.
0.02
6 งานไม้แบบและค้ายัน เวียน 5 ครั้ง
ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ
12.75
7 แผ่นโฟม
15.63
8 ลวดผูกเหล็ก
9 ท่อ คอร.ขนาด Ø 0.40 เมตร
10 แอสฟัสท์
6.38
รวมราคาค่าต้นทุน

หน่ว ย

ค่าแรงงาน
ต่อหน่วย
รวม
5.00 2,125.00
29.29
-

ลบ.ม 79.38 1,686.83
ลบ.ม 253.00 5,376.25
ลบ.ม ถุง 135.00 57,834.00
ลบ.ม 253.00 9,677.25
ลบ.ม 408.00 28,350.90

99.00
99.00
306.00
-

ตัน28,613.00 14,373.74
ตัน20,318.00 2,102.91
ตัน20,572.80 2,762.93
ตัน21,037.98
467.04
ลบ.ฟ.504.00
ตร.ม. แผ่น 20.00
312.50
กก. 35.05
ท่อน 327.10
ลิตร 20.00
127.50

4,230.10
3,401.00
3,401.00
3,401.00
130.00
9.00
100.00
26.00

2,103.75
2,103.75
19,507.50
2,124.99
352.00
456.75
75.50
1,657.50
140.63
165.75

รวม
เงิน
(บาท)
2,125.00
3,790.58
7,480.00
19,507.50
57,834.00
9,677.25
28,350.90
16,498.73
2,454.92
3,219.68
542.55
1,657.50
453.13
293.25
153,884.97

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา

ประเภท

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

บ้านคาพอก หมู่ที่ 4 ถนนสายคึกฤทธิ์ จาก กม.ที่ 0+310 - กม.ที่ 0+395

สถานที่ดาเนินการ

ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านคาพอก หมู่4 ตาบลท่าจาปา อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าจาปา

ตามแบบ

อบต.ท่าจาปา เลขที่ .... / 2560

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จานวน 1

แผ่น

พิกัด เริ่มต้น

สิ้นสุด

...............N

ลาดับที่

...................N .................E

รายการ

เมื่อ

19 มกราคม 2560

......................E

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
FACTOR F
รวมเป็นเงิน (บาท)
153,884.97
1.3074
3,000.00
1

ค่าก่อสร้างทั้งหมด
รวมเป็นเงิน (บาท)
201,189.21
3,000.00
-

1 ประเภทงานอาคาร
ป้ายโครงการ
เงือ่ นไข
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- เงินหักประกันผลงาน %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %
สรุป รวมราคาค่างานต้นทุน+ภาษี+กาไร และอื่นๆ
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างหลังปรับลดทั้งสิ้น
ตัวอักษร
สองแสนบาทถ้วน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อวงเงิ
โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรี
มเหล็กภายในหมู
นงบประมาณที
่ได้รับจัดสรรตเสริ200,000
บาท ่บา้ นคาพอก หมู่ที่ 4 ถนนสายคึกฤทธิ์
/หน่
อบต.ท่าจาปา
2. วยงานเจ้าของโครงการ
วงเงิ
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 425.00 ตร.ม. ( ตามแบบแปลนอบต.ท่าจาปากาหนด )
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 เป็นเงิน 200,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงปริมาณและราคา (ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าการก่อสร้าง (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นายนพดล ศรีวะรมย์
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ศรีวะรมย์
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. นายมิตร วรรณไชย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ

204,189
200,000

ล่ทาง0.50 ม.

ครพนม

หมายเหตุ

