
งาน โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นยางตอ - บา้นหนองโปง่ (ช่วงหน้าวัดยางตอ) หมู่ที ่4 บา้นยางตอ ต าบลวังใหญ่ อ าเภอวิเชียรบรีุ จงัหวัดเพชรบรูณ์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ อ าเภอวิเชียรบรีุ    จงัหวัดเพชรบรูณ์

สถานทีด่ าเนินการ หมู่ที ่4 บา้นยางตอ ต าบลวังใหญ่ อ าเภอวิเชียรบรีุ จงัหวัดเพชรบรูณ์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00          เมตร ยาว 100.00     เมตร หนา 0.15          เมตร หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 400.00           ตร.ม.

ไหล่ทางประเภท หนิคลุก 2 ข้าง

ณ วนัที่

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

1.งานพื นทาง กว้าง 4.00           เมตร ยาว 10.00      เมตร  หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 40.00            ตร.ม.

งานถากถางวัชพืช ขนาดเบา 40.00      ตร.ม. @ 1.68          บาท/ตร.ม. = 67.20            บาท [1] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่างานต้นทนุ : ตร.ม = 1.68              บาท/ตร.ม.

2. งานรองพื นทางและทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1(1) งานไหลท่างสดุมวลรวม  (Soil Aggregate Shoulder) (หนิคลกุ)

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 165.00           [1] 

ค่าด าเนินการ+ค่าเส่ือมราคา (งานดินคันทาง:ขุดขน) = -                [2] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าขนส่ง 39 กม. = 129.99           [3] (ตารางค่าขนส่ง)

= 294.99           [4]=[1]+[2]+[3] 

ส่วนยุบตัว 1.40        x -           = -                [5] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ค่าด าเนินการ+ค่าเส่ือมราคา (บดทบั 75%) 0.75        x -           = -                [6] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ค่างานต้นทนุ : ลบ.ม. = 294.99          [7] = [4]+[5]+[6]

2.2 งานวสัดุรองพื นทางวสัดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase) ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50          เมตร หนา 0.15              เมตร

ลักษณะงานทีท่ า : เปน็การขุดเอาวัสดุหนิคลุกจากโรงโม่ หนิคลุก ขุดตักขึ้นรถบรรทกุด้วยรถขุดตักมาใช้ท าไหล่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ราคาจากแหล่ง 100 บาท/ตัน) แปลงเปน็ 1.65 คิดเปน็ 100*1.65 = 165.00           บาท/ลบ.ม. [1]

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (ขุด-ขน) = -                บาท/ลบ.ม. [2] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ค่าขนส่ง 39.00      กม. = 129.99           บาท/ลบ.ม. [3] (ตารางค่าขนส่ง)

= 294.99           บาท/ลบ.ม. [4]=[1]+[2]+[3]

ส่วนยุบตัว 294.99    x -                = 294.99           บาท/ลบ.ม. [5] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ค่าด าเนินการ + ค่าเส่ือมราคา (ผสม) = -                บาท/ลบ.ม. [6] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ค่างานต้นทนุ : ลบ.ม. = 294.99          บาท/ลบ.ม. [7]=[5]+[6]

3.งานทรายรองพื นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

3.1(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

กว้าง 4.00           เมตร ยาว 10.00      เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ 40.00            ตร.ม.

2.00        ลบ.ม. @ 538.94      บาท/ลบ.ม. = 1,077.88        บาท [1] (ราคาพาณิชย์ จ.เพชรบูรณ์)

ค่าขนส่งจากแหล่ง   ระยะทาง -            กม. 2.00        ลบ.ม. @ -           บาท/ลบ.ม. = -                บาท [2] (จากตารางค่าขนส่งฯ)

= 1,077.88        บาท [1]+[2]

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

3. ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00           เมตร ยาว 10.00      เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 40.00            ตร.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00      ซม. (Portland Cement Concrete Pavement)

ใช้เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด  3.8 มม.@20*20 กว้าง 4.00        เมตร ยาว 10.00        เมตร 40.00            ตร.ม.

ปริมาณงานทัง้โครงการ -                ลบ.ม.

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

*กรณีทีป่ริมาณงานทั งโครงการน้อยกวา่ 5,000 ลบ.ม. ใหใ้ช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม. และ กรณีสบืราคาไมต้่องคิดค่าติดตั งเครื่องผสม

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงลูกบาศก ์240 กก./ตร.ซม. 1,890.00        บาท/ลบ.ม. [1] (ราคาพาณิชย์ จ.เพชรบูรณ์)

คิดจากพื้นที่

ปริมาตรคอนกรีต 1 บล็อก 40.00         ตร.ม. หนา 0.15        เมตร 6.00              ลบ.ม.

ค่าคอนกรีต 1,890.00  บาท @ 6.00          ลบ.ม. = 11,340.00       บาท [2]  

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

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

ค่าเหล็กตะแกรง Wire mesh  4.00 มม.@20*20 40.00      ตร.ม. @ 25.00        บาท/ตร.ม. = 1,000.00        บาท [4] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าวางเหล็กตะแกรง Wire mesh  40.00      ตร.ม. @ 5.00          บาท/ตร.ม. = 200.00           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) 40.00      ตร.ม. @ 11.93        บาท/ตร.ม. = 477.20           บาท [7] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ค่าบม่ (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบม่ผิวทางคอนกรีต) 40.00      ตร.ม. @ -           บาท/ตร.ม. = -                บาท [8] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

รวมค่าใช้จา่ยงานผิวทางคอนกรีต = 13,223.20      บาท [9]=[1]+[2]+[3]+......+[8]

ค่างานต้นทนุ : ตารางเมตร = 330.58          บาท/ตร.ม. [10]=[9]/40
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รอยต่อเพ่ือขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint) ทกุระยะ 100 เมตร

คิดจากความยาว 1.00        ม.

ค่าเหล็ก RB 19 (นน. 2.226 กก/ม.) L = 0.50 m @ 0.50 m. 2.23        กก.   @ 20.85        บาท = 46.49            บาท [2] ราคาพาณิชย์ จ.นครสวรรค์

CAP + ทาสี + จาระบ ี 4.00        ชุด    @ -           บาท = -                บาท [3]

JOINT  FILLER 0.25        ตร.ม. @ -           บาท = -                บาท [4]

JOINT  SEALER 1.25        ลิตร   @ 45.00        บาท = 56.25            บาท [5]

ค่าตัดและหยอดยางรอยต่อ 1.00        ม.     @ 22.41        บาท = 22.41            บาท [6] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

แผ่นพลาสติก 2.40        ม.     @ -           บาท = -                บาท [7] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ไม้แบบ (2) 0.30        ตร.ม. @ -           บาท = -                บาท [8]

ค่าใช้จา่ยรวม = 125.15           บาท [9]=[2]+[3]+.....+[8]

ค่างานต้นทนุ 125.15     / 1.00          = 125.15          บาท/ม. [10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกวา้งช่องจราจร (ม.) 2 2.5 3.0 3.5 4 4.5 5.0 6.0

ความหนา (ม.) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

 DOWEL BAR RB 19 (กก.) 4.46       5.58          6.69               7.81        8.92         10.04        11.15        13.38            

METAL  CAP       (ชุด) 4.00       5.00          6.00               7.00        8.00         9.00          10.00        12.00            

JOINT  FILLER (ตร.ม.) 0.25       0.31          0.38               0.44        0.50         0.56          0.63          0.75              

JOINT  SEALER (ลิตร) 1.25       1.56          1.88               2.19        2.50         2.81          3.13          3.75              

แผ่นพลาสติก    (ตร.ม.) 2.40       3.00          3.60               4.20        4.80         5.40          6.00          7.20              

ไม้แบบ             (ตร.ม.) 0.30       0.38          0.45               0.53        0.60         0.68          0.75          0.90              

Cap ราคาชุดละ @ 3.56          บาท   (ประมาณ)

Joint  Filler(แผ่นโฟม) ราคาตารางเมตรละ @ 38.89        บาท   (ประมาณ)

Joint  Sealer ลิตรละ @ 45.00        บาท   (ประมาณ)

แผ่นพลาสติก เมตรละ @ 10.00        บาท   (ประมาณ)

ทาสี + จาระบ ี ราคาชุดละ @ 4.00          บาท   (ประมาณ)

(ราคาวัสดุต่าง  ๆ  ใหต้รวจสอบในทอ้งตลาดกอ่นประเมินราคา)

รอยต่อเพ่ือหดตามขวาง(Contraction  Joint)ทกุระยะ 5.00 เมตร กวา้ง 1.00*4.00 cm.

คิดจากความยาว 1.00        ม. [1]

ค่าเหล็ก RB 15 (นน. 1.387 กก/ม.) L = 0.50 m @ 0.50 m. 1.39        กก.   @ 20.85        บาท = 28.98            บาท [2] ราคาพาณิชย์ จ.นครสวรรค์

ค่าตัด  JOINT และหยอดยาง 1.00        ม.     @ 22.41        บาท = 22.41            บาท [3] (ตารางค่าด าเนินการฯ)

ทาสี + จาระบี 4.00        ชุด    @ -           บาท = -                บาท [4]

JOINT  SEALER 0.40        ลิตร   @ 45.00        บาท = 18.00            บาท [5]

แผ่นพลาสติก 2.40        ม.     @ -           บาท = -                บาท [6] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จา่ยรวม = 69.39            บาท [7]=[2]+[3]+[4]+[5]+[6]

ค่างานต้นทนุ 69.39      / 1.00          = 69.39            บาท/ม. [10]=[9]/[1]

หมายเหตุ

ความกวา้งช่องจราจร (ม.) 2 2.5 3.0 3.5 4 4.5 5.0 6.0

ความหนา (ซม.) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

 DOWEL BAR RB 15 (กก.) 4.46       5.58          6.69               7.81        8.92         10.04        11.15        13.38            

ตัด JOINT ลึก (ซม.) 0.04       0.04          0.04               0.04        0.04         0.04          0.04          0.04              

ทาสี + จาระบ ี(ชุด) 4.00       5.00          6.00               7.00        8.00         9.00          10.00        12.00            

JOINT  SEALER (ลิตร) 0.75       0.94          1.13               1.31        1.50         1.69          1.88          2.25              

แผ่นพลาสติก (ม.) 2.40       3.00          3.60               4.20        4.80         5.40          6.00          7.20              

ค่าทาสี  +  จาระบ ี ที ่ Dowel  Bar  @   4.-  บาท  (ประมาณ)



รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว 1.00        ม. [1]

ค่าเหล็ก DB 16  (นน. 1.578 กก/ม.) L = 0.50 m @ 0.50 m. 1.58        กก.   @ 17.88        บาท = 28.25            บาท [2] ราคาพาณิชย์ จ.เพชรบูรณ์

ค่าตัดรอยต่อ และหยอดยาง 1.00        ม.     @ 22.41        บาท = 22.41            บาท [3] (จากตารางค่าด าเนินการฯ)

JOINT  SEALER 0.50        ลิตร   @ 45.00        บาท = 22.50            บาท [4]

ค่าใช้จา่ยรวม = 73.16            บาท [5]=[2]+[3]+[4]

ค่างานต้นทนุ 73.16      / 1.00          = 73.16            บาท/ม. [6]=[5]/[1]

หมายเหตุ   คิดจากความยาว  1  เมตร

ความหนาคอนกรีต  (ซม) 0.15

TIE BAR DB 16 (กก.) 1.58

ตัด  JOINT  ลึก (ซม.) 0.0375

JOINT  SEALER (ลิตร) 0.00


