
งาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้าตัวยู ถนนสาย บ.วังใหญ-่บ.รวมทรัพย์ กม.ที ่0+400-กม.ที ่0+500 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ อ าเภอวิเชียรบรีุ    จงัหวัดเพชรบรูณ์

สถานที่ด าเนินการ หมู่ที ่1,9 บา้นวังใหญ,่บา้นวังทองสามัคคี ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์

ปริมาณงาน กว้าง 0.40           เมตร ลึก 0.50-0.55 เมตร ยาว 100.00       เมตร

ณ วันที่

ราคาน  ามัน  ราคาน้ ามัน โซล่า 26.00-26.99  บาท/ลิตร การขนส่งใช้ รถบรรทกุ 10 ล้อ 

1.งานรื อผิวคอนกรีต (ทางเช่ีอม) (REMOVAL OF EXISTINGS CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากผิวคอนกรีต หนา 15 ซม. = 15.00             ซม.

ปริมาตรคอนกรีต = 0.15               ลบ.ม./ตร.ม.

ส่วนขยาย 0.15            x 1.70         = 0.26               ตร.ม.

ค่าทบุคอนกรีตเดิม =400 บาท/ลบ.ม. 400.00          x 0.26         = 102.00            บาท/ตร.ม.

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือม (หินผุ - ดันและตัก) 38.57           x 0.26         = 9.84               บาท/ตร.ม.

ขนทิง้........2........กม. 0.26             x 13.55       = 3.52               บาท/ตร.ม.

รวม ค่างานต้นทนุ = 115.36          บาท/ตร.ม.

2.รองพื นทางและพื นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานทรายถมปรับระดับ กว้าง 2.00           เมตร ยาว 10.00       เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพืน้ที่ 20.00              ตร.ม.

ทรายถม 0.05 ม. 10.00       ลบ.ม. @ 538.94       บาท/ลบ.ม. = 5,389.40         บาท [1]

ค่าขนส่งจากแหล่ง   ระยะทาง -             กม. 10.00       ลบ.ม. @ -            บาท/ลบ.ม. = -                 บาท [2] (จากตารางค่าขนส่งฯ)

= 5,389.40         บาท [1]+[2]

ค่างานต้นทุน : ลบ.ม. = 538.94          บาท/ลบ.ม.

3. ผิวทางคอนกรีต กว้าง 2.00           เมตร ยาว 10.00       เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 20.00              ตร.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00       ซม. (Portland Cement Concrete Pavement)

ใช้เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด  3.8 มม.@20*20 กว้าง 2.00         เมตร ยาว 10.00         เมตร 20.00              ตร.ม.

ปริมาณงานทัง้โครงการ -                 ลบ.ม.

ค่าติดต้ังเคร่ืองผสม * - บาท/ - ลบ.ม. =          - บาท/ลบ.ม. [1] (ไม่คิดค่าใชจ้่าย)

*กรณีที่ปริมาณงานทั งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. และ กรณีสืบราคาไม่ต้องคิดค่าติดตั งเครื่องผสม

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. 1,890.00         บาท/ลบ.ม.

คิดจากพืน้ที่

ปริมาตรคอนกรีต 1 บล็อก 20.00          ตร.ม. หนา 0.15         เมตร 3.00               ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต 1,890.00   บาท @ 3.00           ลบ.ม. = 5,670.00         บาท [2]  

ค่าขนส่งคอนกรีต …..กม. (ปกติให้คิด L/4) (งานผิวทางคอนกรีต: ค่าขนส่งคอนกรีต)

- กม. - บาท - บาท [3] (ไม่คิดค่าใชจ้่าย)

ค่าเหล็กตะแกรง Wire mesh  4.00 มม.@20*20 20.00       ตร.ม. @ 25.00         บาท/ตร.ม. = 500.00            บาท [4] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าวางเหล็กตะแกรง Wire mesh  20.00       ตร.ม. @ 5.00           บาท/ตร.ม. = 100.00            บาท [5] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบติดตามยาว 2 ข้าง) 10.00       เมตร @ 20.60         บาท/ม. = 206.00            บาท [6] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าปผิูวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต :  ค่าปผิูวคอนกรีต) 20.00       ตร.ม. @ 11.93        บาท/ตร.ม. = 238.60            บาท [7] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าบม่ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบม่ผิวทางคอนกรีต) 20.00       ตร.ม. @ -            บาท/ตร.ม. = -                 บาท [8] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใช้จ่ายงานผิวทางคอนกรีต = 6,714.60        บาท [9]=[1]+[2]+[3]+......+[8]

ค่างานต้นทุน : ตารางเมตร = 335.73          บาท/ตร.ม. [10]=[9]/40
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แบบแสดงปริมาณ ข้อมูลการก าหนดราคากลาง


