
โครงการก่อสร้าง  ก่อสร้างทีจ่อดรถจักรยานยนต์
สถานทีก่่อสร้าง   หนา้ท่ีวา่การอ าเภอขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา (ทั้งสองดา้น)
ปริมาณงาน   ก่อสร้างท่ีจอดรถขนาด   3  เมตร  ยาว  12  เมตร  จ  านวน   2   จุดพร้อมปูกระเบ้ืองทางข้ึนบนัไดหนา้อ าเภอ

 ประมาณการวนัท่ี  30  มิถุนายน     2559 ราคาน ้ามนั25.00-25.99 บาท/ลิตร
ค่าวสัดุ ค่าแรง หมาย

ราคา/หน่วย(บาท) ราคา/หน่วย(บาท) เหตุ

1 เหล็กกลมด า  4  น้ิว 10.66    ท่อน 1,150.00       380.00        16,309.80     
3 เหล็กกลมด า 2  น้ิว 6.50      ท่อน 320.00          160.00        3,120.00       
4 เหล็กกล่อง  1*2  น้ิว  21.00    ท่อน 359.00          160.00        10,899.00     
5 หลงัคาเมลทลัชีส(โคง้ลายใหญ่) 128.00  ตร.ม. 170.00          20.00          24,320.00     
6 สกรูยดึหลงัคา 3.00      กล่อง 239.00          -              717.00          
7 ลวดเช่ือม 2.00      ห่อ 150.00          -              300.00          
8 งานสีน ้ามนักนัสนิม(สีเขียว) 10.00    ตร.ม. 40.00            30.00          700.00          
9 งานคอนกรีต ค.2 0.64      ลบ.ม. 1,915.00       498.00        1,544.32       

10 งานปูพ้ืนกระเบ้ืองแกนิตโต(้เกรดa) 23.42    ตร.ม. 360.00          150.00        11,941.65     
11 งานไฟ 36 W เด่ียว(พร้อมอุปกรณ์) 4.00      จุด 150.00          100.00        1,000.00       

รวม ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน ค่าวสัดุและค่าแรง

46,880.60     12,029.52   70,851.77     

           ลงช่ือ..................................................ผูจ้ดัท  าประมาณการ
            (นายชาติ    งามจนัทร์)
         นายช่างโยธา  อบต.พะงาด

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

                                                            (...................................................)

                                                   ลงช่ือ ..................................................กรรมการ   

                                                            (...................................................)

จ านวน หน่วย
รวม ค่าวสัดุ     

และ ค่าแรงงาน

ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ

                                                            ( .................................................)

                                                   ลงช่ือ ...................................................กรรมการ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างทีจ่อดรถจักรยานยนต์

รายการล าดับ



โครงการก่อสร้าง  รางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานทีก่่อสร้าง   บา้นหนองไข่น ้า   หมูท่ี  4  ต าบลพะงาด   อ.ขามสะแกแสง  จ.นครราชสีมา
ปริมาณงาน   1. ขนาดปากกวา้ง 0.30 เมตรลึกไม่นอ้กวา่0.30 เมตรหนา 0.15  เมตร

ยาว #REF! เมตร
พรอม้ฝาปิดขนาด  0.45*0.50  เมตรจ านวน #REF! ฝา

 เสนอราคาวนัท่ี             เดือน                             พ.ศ.
ค่าวสัดุ ค่าแรง หมาย

ราคา/หน่วย(บาท) ราคา/หน่วย(บาท) เหตุ

1 งานดินตดั #REF! ลบ.ม.
2 งานคอนกรีตหยาบ #REF! ลบ.ม.
3 งานทรายรองพ้ืน #REF! ลบ.ม.
4 งานคอนกรีต ค.2 #REF! ลบ.ม.
5 งานเหล็กเสริม

5.2 เหล็กกลม  SR 9 mm #REF! ตนั
5.3 เหล็กฉาก 50x50x4 mm. #REF! เมตร

6 ท่อ  P.V.C. ขนาด 1.5 น้ิว #REF! ท่อน
7 งานไมแ้บบและค ้ายนั #REF! ตร.ม.

รวม ราคาวสัดุ ค่าแรงงาน ค่าวสัดุและค่าแรง

(ลงช่ือ)-......................................................ผูป้ระมาณราคา  (ลงช่ือ)…………………………………..ผูเ้สนอราคา

                   (                                                    )                                     (                                                    )

  ต  าแหน่ง..........................................................                       .ต าแหน่ง...................................................... 

ใบเสนอราคา

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
รวม ค่าวสัดุ     

และ ค่าแรงงาน
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