
แผน่ท่ี 1 / 1
ประมาณการค่าก่อสร้าง  ปรับปรุงร้ัวและไฟส่องสว่างสนามฟตุบอลเทศบาลต าบลกระดงังา หมู่ท่ี 9 ฯ
ปริมาณงาน    ความยาวร้ัวรวม 336.30     เมตร   ,ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 18 ชุด (พร้อมอุปกรณ์)

สถานที่ก่อสร้าง   สนามฟตุบอลเทศบาลต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี   9    ต.กระดงังา  อ.บางคนที  จ.สมทุรสงคราม
ฝ่ายประมาณราคา     กองช่าง แบบเลขท่ี                                                       - จ านวน        -    แผน่
ประมาณการโดย      คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมื่อวันที่                    กมุภาพนัธ์  2559

รวมคา่วสัดุและ
ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม คา่แรงงาน

1 งานปรับปรุงร้ัวและประตู รอบสนาม

1.1 ตาขา่ยเหลก็ถกัส าเร็จรูป เบอร์ 12 25.00 มว้น 850.00      21,250.00      800.00       20,000.00    41,250.00     

ขนาดช่อง 2"x2" ชุบกนัสนิม หนา้กวา้ง
1.50 ม. ยาวมว้นละ 10.00 ม.(ทอ้งตลาด)

1.2 ท่อเหลก็อาบสงักระสี Ø 1/2" 61.00 ท่อน 200.00      12,200.00      73.00 4,453.00      16,653.00     

(คาดน ้าเงิน)

1.3 งานทาสี 370.00 ตร.ม. 35.00        12,950.00      30.00 11,100.00    24,050.00     

2 งานตดิตั้งไฟส่องสว่าง   6  เสา

2.1 โคมเมทลัฮาไลทพ์ร้อมอุปกรณ์(ไมคอน) 18.00 ชุด 2,000.00   36,000.00      500.00       9,000.00      45,000.00     

2.2 เหลก็ฉาก 1.5"x1.5"  หนา 4 มม.(14.5 กก.) 4.00 ท่อน 320.00      1,280.00        145.00       580.00         1,860.00       

2.3 งานทาสี 1.00 งาน 200.00      200.00           -            -               200.00          

2.4 สาย VCT  2x 2.5 Sq mm. 150.00 ม. 40.00        6,000.00        12.00         1,800.00      7,800.00       

2.5 เบรคเกอร์ 5 Amp.(National หรือเทียบเท่า) 18.00 ชุด 150.00      2,700.00        20.00         360.00         3,060.00       

2.6 ตูเ้หลก็กนัน ้า 280x350x150 มม.ใชภ้ายนอก 6.00 ชุด 1,800.00   10,800.00      200.00       1,200.00      12,000.00     

2.7 ท่อร้อยสายไฟ Ø 2 " 10.00 ท่อน 100.00      1,000.00        -            -               1,000.00       

2.8 อุปกรณ์เบด็เตลด็  ( เช่นเทปพนัสายไฟ, 1.00 งาน 500.00      500.00           -            -               500.00          

อุปกรณ์จบัยึด  เป็นตน้ )

2.90 คา่เช่านัง่ร้าน 1.00 งาน -           -                 1,000.00    1,000.00      1,000.00       

รวมค่าวัสดุและแรงงาน 154,373.00   

คา่วสัดุ (บาท) คา่แรงงาน

ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

รายการท่ี จ  านวน หน่วย



ส่วนราชการ   เทศบาลต าบลกระดงังา  อ  าเภอบางคนที   จงัหวดัสมทุรสงคราม
โครงการ         ปรับปรุงร้ัวและไฟส่องสว่างสนามฟตุบอลเทศบาลต าบลกระดงังา หมู่ท่ี 9 ฯ
ปริมาณงาน     ความยาวร้ัวรวม 336.30     เมตร   ,ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 18 ชุด (พร้อมอุปกรณ์)
สถานที่ก่อสร้าง   สนามฟตุบอลเทศบาลต าบลกระดงังา  หมู่ท่ี   9    ต.กระดงังา  อ.บางคนที  จ.สมทุรสงคราม
แบบเลขที่      จ านวน         -          แผน่
ประมาณการตามแบบ  ปร.4    จ านวน                 1                     แผน่
ประมาณการโดย            คณะกรรมการก าหนดราคากลาง     เม่ือวนัท่ี              กมุภาพนัธ์  2559

ท่ี รายการ คา่วสัดุและคา่แรงงาน FACTOR F คา่ก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน ( บาท ) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร 154,373.00                          1.2726 196,455.08                        

2 ประเภทงานทาง - - -
3 ประเภทงานสะพานและท่อเหล่ียม - - -

เง่ือนไข

เงินล่วงหนา้จ่าย             0          %

เงินประกนัผลงานหกั    0          %

คอกเบ้ียเงินกู ้                 7         %

ดอกเบ้ียเงินฝาก              7         %

สรุป รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน 196,455.08                        

คิดเป็นเงินประมาณ 196,000.00

ตวัอกัษร                                                  

ลงช่ือ                                          กรรมการฯ       เห็นชอบ   

           (นายอานนท ์   รักแควน้)     (นายดนยั  เช่ือมประไพ)

                     ช่างโยธา 3

เห็นชอบ

            (นายณัฏฐวีย ์ เขมจิราภรณ์)    (นายธงชยั  แสงบรรจง)
                   นายช่างโยธา 6 ว                      รองนายกเทศมนตรีต าบลกระดงังา

            (นายมาโนช  ชยัโชค)    (นายสมภพ  รัตนไพบูลย)์
             ผูอ้  านวยการกองช่าง นายกเทศมนตรีต าบลกระดงังา

 (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนหกพนับาทถว้น)

อนุมติั

ลงช่ือ                                         กรรมการฯ      

ลงช่ือ                                         ประธานกรรมการฯ      

รักษาราชการแทนปลดัเทศบาลต าบลกระดงังา

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง


