
สว่นราชการ กองชา่ง เทศบาลต าบลขนอม

เทศบาลต าบลขนอม มหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสาย ท่าขาม - ท่าเรอืแร่

สถานทีก่่อสรา้ง ต าบล ขนอม    อ าเภอขนอม     จงัหวดั นครศรธีรรมราช

สรปุประมาณราคาตามแบบฟอรม์ ปร.4/1 ท จ านวน 7 แผน่

ปร.4/2 ท จ านวน 0 แผน่

ประมาณราคาวนัที ่ 12   เดอืน พฤศจกิายน   พ .ศ. 2558

ล าดบัที่ รายการ
รวม

คา่งานตน้ทุน
(บาท)

Factor F
รวม

คา่ก่อสรา้ง
(บาท)

หมายเหตุ

1 ประเภทงานทาง 1,846,078.60      1.3548 2,501,000.00    Factor F  (พืน้ทีฝ่นตกชกุ  1)

2 ประเภทงานสะพานและท่อเหลีย่ม -                   1.2491     -                 เงนิจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%

3 งานทัว่ไป -                   1.0700     -                 ดอกเบีย้เงนิกู ้ MLR 6%

เงนิประกนัผลงานหกั 0%

ภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) 7%

พืน้ทีฝ่นตกชกุ 1

สรปุ รวมเป็นคา่ก่อสรา้ง 2,501,000.00     - ระยะเวลาก่อสรา้ง  100  วนั

คดิเป็นเงนิคา่ก่อสรา้งประมาณ 2,500,000.00    
(ตวัอกัษร) ( สองลา้นหา้แสนบาทถว้น )

ความยาวถนนทัง้โครงการ 0.670  กม. เฉลีย่ราคา กม.ละ บาท

ราคาน ้ามนัทีใ่ชค้ดิราคากลาง    24.50      บาท/ลติร คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ระยะทางขนสง่หนิคลกุ            70.00       กม.  -  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ไดต้รวจสอบแลว้เหน็ชอบกบัคา่จา้งก่อสรา้งนี้  
    และใหย้ดึถอืประมาณราคานี้เป็นราคากลาง    จงึไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน

ลงชือ่ ........................................ ประมาณราคา ลงชือ่ ....................................... ประธานกรรมการ
                    ( นายปรชีา  จนัทโร )

ต าแหน่ง    ผูอ้ านวยการกองชา่ง

ลงชือ่ ........................................ กรรมการ
                       ( นายนเรศวร ์ ตุลาธน )

ต าแหน่ง   นายชา่งโยธา

ลงชือ่ ........................................ กรรมการ
       ( นายสชุาต ิ จอมบดนิทร ์ )
ต าแหน่ง   เจา้พนกังานธุรการ

 ผูอ้ านวยการกองชา่ง

แบบฟอรม์สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

3,731,343.28

( นายปรชีา  จนัทโร )



ปร.4/1ท. แผ่นที ่1/7

ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ท่าขาม - ท่าเรือแร่    อ าเภอขนอม จงัหวดั นครศรีธรรมราช
ระยะทาง 0.670    กม. (จาก กม.+   ถึง กม.+670)
ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้ง            6.00        เมตร
ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้งขา้งละ    0.00        เมตร
ประมาณราคาวนัท่ี 12   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

รายการ หน่วย ปริมาณ
ราคา/หน่วย รวม

1 งานร้ือยา้ย
1.1 งานกรุยทางถางป่า  (ขนาดเบา) ตร.ม. 0.00 0.00 0.00
1.2 งานร้ือผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา               ซม .) ตร.ม. -                   -                    -                      
1.3 งานร้ือผิวจราจร คสล.เดิม (ความหนา               ซม .) ตร.ม. 0.00 0.00 0.00
1.4 งานร้ือ ท่อลอดเหล่ียม เดิม 

1.4.1 ท่ี  กม. ม. 0.00 0.00 0.00
1.5 งานร้ือ  สะพานเดิม 

1.5.1 ท่ี  กม. +    ขนาด  0  ม. ม. 0.00 0.00 0.00
1.6 งานร้ือ  ท่อ  คสล. เดิม ม. 0.00 0.00 0.00
1.7 งานร้ือ  โครงสร้างอ่ืน ๆ 0.00 0.00

2 งานดิน
2.1 งานเกล่ียปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม ตร.ม. 4,020.00 8.40 33,768.00
2.2 งานตดัข้ึนรูปคนัทาง

2.2.1 งานดินตดั ลบ.ม. 0.00 0.00 0.00
งานดินตดัหินผุ ลบ.ม. -                   -                    -                      
งานตดัหินแข็ง ลบ.ม. -                   -                    -                      
2.2.2 งานขุดตดัหินผุ ลบ.ม. -                   -                    -                      
2.2.3 งานขุดตดัหินแข็ง ลบ.ม. -                   -                    -                      
2.2.4 งานขุดวสัดุไม่เหมาะสม ลบ.ม. -                   -                    -                      
2.2.5 งานตดัแต่งขั้นบนัได ( Benching ) ลบ.ม.(แน่น) -                   -                    -                      

2.3 งานถมคนัทาง
2.3.1 งานดินถม

2.3.1(1)   งานดินถม วสัดุจากงานดินตดั ลบ.ม.(แน่น) 0.00 0.00 0.00
2.3.1(2)   งานดินถม วสัดุจากแหล่งนอกโครงการ ลบ.ม.(แน่น) 322.00 146.33 47,118.26

2.3.2 งานทรายถม ลบ.ม.(แน่น) -                   0.00
2.3.3 งานวสัดุคดัเลือก ลบ.ม.(แน่น) -                   0.00 0.00

3 งานพ้ืนทางและรองพ้ืนทาง
3.1 งานรองพ้ืนทาง

3.1.1 งานรองพ้ืนทาง ลบ.ม.(แน่น) 903.00 233.44 210,796.32
3.1.2 งานรองพ้ืนทางดินซีเมนต ์(ปริมาณปูนซีเมนต ์ร้อยละ........) ลบ.ม.(แน่น)

3.2 งานพ้ืนทาง
3.2.1 งานชั้นพ้ืนทาง ลบ.ม.(แน่น) 609.00 605.48 368,737.32
3.2.2 งานพ้ืนทางดินซีเมนต ์ (ปริมาณปูนซีเมนต ์ร้อยละ............) ลบ.ม.(แน่น) 0.00

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ค่างานตน้ทุน (บาท)ล าดบั
ท่ี

ประเภทงานทาง

ประมาณราคา..................................... ตรวจสอบ............................................



ปร.4/1ท. แผ่นที ่2/7

ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ท่าขาม - ท่าเรือแร่    อ าเภอขนอม จงัหวดั นครศรีธรรมราช
ระยะทาง 0.670    กม. (จาก กม.+   ถึง กม.+670)
ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้ง            6.00        เมตร
ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้งขา้งละ    0.00        เมตร
ประมาณราคาวนัท่ี 12   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

รายการ หน่วย ปริมาณ
ราคา/หน่วย รวม

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ค่างานตน้ทุน (บาท)ล าดบั
ท่ี

4 งานผิวทางและไหล่ทาง
4.1 งานผิวทาง

4.1.1 PRIME  COAT  &  TACK  COAT   ส าหรับผิวทาง
4.1.1(1)    PRIME  COAT ตร.ม. 4,020.00 24.72 99,374.40
4.1.2(2)    TACK  COAT ตร.ม. 0.00 0.00 0.00

4.1.2 งานผิวทาง  Cape  Seal ตร.ม. 0.00 0.00 0.00
4.1.3 งานผิวทาง  Asphaltic concrete  

4.1.3(1)    งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น  Wearing Course  
ความหนา  5   ซม.

ตร.ม. 4,020.00 232.10 933,042.00

4.1.3(2)    งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น  Binder Course    
ความหนา   5   ซม.

ตร.ม. 0.00 0.00 0.00

4.1.4 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
4.1.4(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความหนา ....0.15...... ซม. ตร.ม. 120.00 306.76 36,811.20
4.1.4(2)  Expansion  Joint ม. 0.00 0.00
4.1.4(3)  Contraction  Joint ม. 0.00 0.00
4.1.4(4)  Longitudinal  Joint ม. 0.00 0.00
4.1 (4.4)  Dummy  Joint ม. 0.00
4.1 (4.5)  Edge  Joint ม. 0.00

4.1.5 งานผิวทาง ชนิดอ่ืน ๆ ( ระบุชนิด ) ตร.ม.
4.2 งานไหล่ทาง

4.2.1 PRIME  COAT  &  TACK  COAT   ส าหรับไหล่ทาง
4.2.1(1)   PRIME  COAT ตร.ม. 0.00 0.00 0.00
4.2.1(2)  TACK  COAT ตร.ม. 0.00 0.00 0.00

4.2.2 งานผิวไหล่ทาง  Cape  Seal 0.00
4.2.3 งานผิวไหล่ทาง  Asphaltic concrete  

4.2.3(1)    งานผิวไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น  Wearing Course 
 ความหนา  5   ซม.

ตร.ม. 0.00 0.00 0.00

4.2.3(2)    งานผิวไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น  Binder Course   
 ความหนา   5   ซม.

ตร.ม. 0.00 0.00 0.00

4.2.4 งานผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
4.2.4(1)   งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความหนา .......... ซม. ตร.ม. 0.00 0.00
4.2.4(2)   Expansion  Joint ม. 0.00 0.00
4.2.4(3)    Contraction  Joint ม. 0.00 0.00
4.2.4(4)     Longitudinal  Joint ม. 0.00 0.00
4.1 (4.4)  ม. 0.00 0.00
4.1 (4.5) ม. 0.00

4.2.5 งานผิวไหล่ทางชนิด อ่ืน ๆ  ( ระบุชนิด ) ตร.ม.

ประมาณราคา..................................... ตรวจสอบ............................................



ปร.4/1ท. แผ่นที ่3/7

ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ท่าขาม - ท่าเรือแร่    อ าเภอขนอม จงัหวดั นครศรีธรรมราช
ระยะทาง 0.670    กม. (จาก กม.+   ถึง กม.+670)
ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้ง            6.00        เมตร
ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้งขา้งละ    0.00        เมตร
ประมาณราคาวนัท่ี 12   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

รายการ หน่วย ปริมาณ
ราคา/หน่วย รวม

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ค่างานตน้ทุน (บาท)ล าดบั
ท่ี

5 งานเบด็เตล็ด
5.1 งานระบบระบายน ้า

5.1.1 งานท่อระบายน ้า คสล. ชนิดกลม 
5.1.1(1)  ท่อลอดกลม คสล. ขนาด0.40 ม. ม. 0.00 0.00 0.00
5.1.1(2)  ท่อลอดกลม คสล. ขนาด  0.60 ม. ม. 0.00 0.00 0.00
5.1.1(3)  ท่อลอดกลม คสล. ขนาด  0.80 ม. ม. 0.00 0.00 0.00
5.1.1(4)  ท่อลอดกลม คสล. ขนาด  1.00 ม. ม. 10.00 2,214.86 22,148.60
5.1.1(5)  ท่อลอดกลม คสล. ขนาด  1.20 ม. ม. 0.00 0.00 0.00
5.1.1(6)  ท่อลอดกลม คสล. ขนาด  1.50 ม. ม. 0.00 0.00 0.00

5.1.2 งานก าแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)
5.1.2(1) ส าหรับท่อกลม ขนาด 1 -   0.60 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(2) ส าหรับท่อกลม ขนาด 1 -  0.80 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(3) ส าหรับท่อกลม ขนาด 1 -  1.00 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(4) ส าหรับท่อกลม ขนาด 1 -  1.20 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(5) ส าหรับท่อกลม ขนาด 2 -   0.60 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(6) ส าหรับท่อกลม ขนาด 2 -  0.80 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(7) ส าหรับท่อกลม ขนาด 2 -  1.00 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(8) ส าหรับท่อกลม ขนาด 2 -  1.20 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(9) ส าหรับท่อกลม ขนาด 3 -   0.60 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00

5.1.2(10) ส าหรับท่อกลม ขนาด 3 -  0.80 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(11) ส าหรับท่อกลม ขนาด 3 -  1.00 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(12) ส าหรับท่อกลม ขนาด 3 -  1.20 ม. ดา้น 0.00 0.00 0.00
5.1.2(13) ส าหรับท่อกลม ขนาด 3 -  1.50 ม. ดา้น 0.00 0.00

5.1.3 รางระบายน ้า คสล.
5.1.3(1)  - แบบตวัวี ม. 0.00 0.00 0.00
5.1.3(2)  - แบบตวัย ู พร้อมฝาปิดแบบ............. ม. 0.00 0.00 0.00
5.1.3(3)  - แบบอ่ืน ๆ ม. 0.00 0.00

5.1.4 งานบ่อรับน ้า คสล.
5.1.4(1) ส าหรับท่อกลมขนาด.........แถว  - f............ เมตร บ่อ 0.00 0.00 0.00
5.1.4(2) ส าหรับท่อกลมขนาด.........แถว  - f............ เมตร บ่อ 0.00 0.00 0.00

5.1.5 โครงสร้างระบายน ้า  อ่ืน ๆ  ( ระบุชนิด )
5.2 งานปลูกหญา้

5.2.1 แบบ ปักแถว ตร.ม. 0.00 0.00 0.00
5.2.2 แบบ ปูแผ่น ตร.ม. 0.00 0.00 0.00
5.2.3 ชนิด.................... ตร.ม. 0.00

ประมาณราคา..................................... ตรวจสอบ............................................



ปร.4/1ท. แผ่นที ่4/7

ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ท่าขาม - ท่าเรือแร่    อ าเภอขนอม จงัหวดั นครศรีธรรมราช
ระยะทาง 0.670    กม. (จาก กม.+   ถึง กม.+670)
ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้ง            6.00        เมตร
ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้งขา้งละ    0.00        เมตร
ประมาณราคาวนัท่ี 12   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

รายการ หน่วย ปริมาณ
ราคา/หน่วย รวม

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ค่างานตน้ทุน (บาท)ล าดบั
ท่ี

5.3 งานเคร่ืองหมายจราจร
5.3.1 งานป้ายจราจร  ใชแ้ผ่นสะทอ้นแสงตาม มาตรฐาน.........................

แบบ บ1 ชุด 2.00 2,790.00 5,580.00
แบบ บ2 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ บ3-บ55 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต1-ต27 ชุด 4.00 2,400.00 9,600.00
แบบ ต31-ต60,ต75 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต28-ต30,ต62 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต61 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต63,ต66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต63,ต66  (2 แผ่นป้ายต่อชุด) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต64,ต67  ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต65,ต68 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต69 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต70 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต71,ต72,ต73 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต74 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต76 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต77 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต78 ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ บ + ต  (บ.3 - บ.55 + ต.1 - ต.27) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ บ + ต  (บ.3 - บ.55 + ต.31 - ต.60) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต + ต  (ต.1 -  ต.27+ต75 , ต31 - ต60 + ต75) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต74, ต31 - ต60 + ต74) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต76, ต31 - ต60 + ต76) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต77, ต31 - ต60 + ต77) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต + ต (ต1 - ต27 + ต78, ต31 - ต60 + ต78) ชุด 0.00 0.00 0.00
แบบ ต63 + ต 66 ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น1/1) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย ชุดหมายเลขทางหลวงชนบท (น1 + น7-น20) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย ชุดหมายเลขทางหลวงชนบท (น1/1 + น7-น20) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย ชุดหมายเลขทางหลวงชนบท (น1+น1+ น7-น20+น7-น20) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย ชุดหมายเลขทางหลวงชนบท (น1/1+น1/1+ น7-น20+น20) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง น2 (1ชุด 1 ช้ิน) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง น2 (1ชุด 2 ช้ิน) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง น2 (1ชุด 3 ช้ิน) ชุด 0.00 0.00 0.00

ประมาณราคา..................................... ตรวจสอบ............................................
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ระยะทาง 0.670    กม. (จาก กม.+   ถึง กม.+670)
ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้ง            6.00        เมตร
ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE                                                   กวา้งขา้งละ    0.00        เมตร
ประมาณราคาวนัท่ี 12   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558

รายการ หน่วย ปริมาณ
ราคา/หน่วย รวม

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ค่างานตน้ทุน (บาท)ล าดบั
ท่ี

ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง น2 (1ชุด 4 ช้ิน) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย บอกระยะทาง น3 (1ชุด 1 ช้ิน) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย บอกระยะทาง น3 (1ชุด 2 ช้ิน) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย บอกระยะทาง น3 (1ชุด 3 ช้ิน) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย หมู่บา้น/บอกคลองทางน ้า (น-4) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย ส้ินสุดสายทาง (น-5) ชุด 0.00 0.00 0.00
น-6 ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย ระบุทิศทาง (น-7 ถึง น-20) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้าย แจง้ข่าว (ข.1 , ข.2) ชุด 0.00 0.00 0.00
ป้ายก าหนดน ้าหนกับรรทุก (ทช. 3-121/49) ชุด 0.00 0.00 0.00

5.3.2 งานหลกัน าโคง้ หลกักิโลเมตร หลกัเขตทาง
5.3.2(1) หลกัน าโคง้ หลกั 30.00 470.00 14,100.00
5.3.2(2) หลกักิโลเมตร หลกั 0.00 0.00 0.00
5.3.2(3) หลกัเขตทาง หลกั 0.00 0.00 0.00

5.3.3 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง
5.3.3(1) สีเหลือง ตร.ม. 106.75 270.00 28,822.50
5.3.3(2) สีขาว ตร.ม. 134.00 270.00 36,180.00
5.3.3(3) ทางมา้ลายคนเดินขา้ม แห่ง 0.00 0.00 0.00

5.3.4 หมุดสะทอ้นแสง 
5.3.4(1) ชนิดทิศทางเดียว ชุด 0.00 0.00 0.00
5.3.4(2) ชนิดสองทิศทาง ชุด 0.00 0.00 0.00

5.4 Rumble  Strip ตร.ม. 0.00 0.00 0.00

5.5 Timber  Barricade ม. 0.00 0.00 0.00
5.6 Guard rail

(1)  Guard Rail  ติดตั้งบริเวณคอสะพาน หรือทางโคง้ ม. 0.00 0.00 0.00
(2)  Guard Rail  ติดตั้งบริเวณทางตรง ม. 0.00 0.00 0.00

5.7 งาน Concrete Slope Protection ตร.ม. 0.00 0.00 0.00
5.8 Approach Slab  ความหนา   25  ซม. ตร.ม. 0.00 0.00 0.00
5.9 Concrete  Barrier ม. 0.00 0.00

6 งานไฟฟ้าแสงสวา่ง
6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสวา่งและอุปกรณ์ประกอบ

6.1.1 เสาไฟสูง...........เมตร ก่ิง................(ให้ระบุก่ิงคู่หรือก่ิงเด่ียว) ชุด 0.00 0.00
6.1.2 เสาไฟสูง...........เมตร ก่ิง................(ให้ระบุก่ิงคู่หรือก่ิงเด่ียว) ชุด 0.00 0.00

6.2 งานดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ
6.2.1 โคมไฟถนนขนาดก าลงั..........วตัต ์ ชนิด................. ชุด 0.00 0.00
6.2.2 โคมไฟถนนขนาดก าลงั..........วตัต ์ ชนิด................. ชุด 0.00

6.3 งานฐานรากของเสาไฟฟ้าแสงสวา่ง และอุปกรณ์ประกอบ ชุด 0.00 0.00

ประมาณราคา..................................... ตรวจสอบ............................................
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6.4 ตูค้วบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชุด 0.00 0.00
6.5 กล่องดึงสาย บ่อพกัสาย และอุปกรณ์ประกอบ ชุด 0.00 0.00
6.6 สายไฟฟ้า

6.6.1 สายไฟชนิด NYY
6.6.1(1) สายไฟชนิด NYY ขนาด.......................ตร.มม. ม. 0.00 0.00
6.6.1(2) สายไฟชนิด NYY ขนาด.......................ตร.มม. ม. 0.00

6.6.2 สายไฟชนิด THW
6.6.2(1) สายไฟชนิด THW ขนาด.......................ตร.มม. ม. 0.00 0.00
6.6.2(2) สายไฟชนิด THW ขนาด.......................ตร.มม. ม. 0.00

6.7 ท่อร้อยสายไฟฟ้า
6.7.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ

6.7.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง...............มม. ม. 0.00 0.00
6.7.1(2) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง...............มม. ม. 0.00

6.7.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ
6.7.2(1) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง...............มม. ม. 0.00 0.00
6.7.2(2) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง...............มม. ม. 0.00

6.7.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ
6.7.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง...............มม. ม. 0.00 0.00
6.7.3(2) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง...............มม. ม. 0.00

6.7.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ
6.7.4(1) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง...............มม. ม. 0.00 0.00
6.7.4(2) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง...............มม. ม. 0.00

6.8 สญัญาณไฟกระพริบพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดดวงโคม 200  มม. ชุด 0.00 0.00 0.00

รวมค่างานต้นทุนงานทาง 1,846,078.60

Factor F  (พืน้ทีฝ่นตกชุก  1)

เป็นเงนิค่างานประเมิน

ประมาณราคา..................................... ตรวจสอบ............................................
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  ประเภทงานทัว่ไป

1 งานตามค าสัง่ของผูว้า่จา้ง
1.1 งานประชาสมัพนัธ์โครงการเพ่ือการสร้างความเขา้ใจและการมีส่วนร่วม คร้ัง 0.00

 -  ค่าน ้าชา,กาแฟและค่าขนม ชุด 0.00 25.00 0.00
 -  ค่าเช่าห้องประชุม (รวมค่าน ้า  ค่าไฟฟ้า ฯลฯ) คร้ัง 0.00 3,000.00 0.00
 -  ค่าจดัท าป้าย Blackboard ป้าย 0.00 2,000.00 0.00
 -  ค่าจดัท าป้ายเชิญชวน ป้าย 0.00 1,000.00 0.00
 -  ค่าอาหา ร 1  ม้ือ หวั 0.00 80.00 0.00

รวมราคาทีก่ าหนด คร้ัง 0.00 เหมารวม 0.00

รวมค่างานต้นทุนงานทัว่ไป 0.00

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่

เป็นเงนิค่างานประเมิน

ประมาณราคา..................................... ตรวจสอบ............................................


