ราคากลางงานจ้างจัดทาและจัดวางปะการังเทียมปี 2561(งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)
ประมาณราคาก่อสร้าง จัดสร้างปะการังเทียม ขนาด 1.50 x 1.50 X 1.50 ม.
แผ่นที่ 1
วัตถุประสงค์ กิจกรรมสนับสนุนชุมชนชายฝั่งจัดทาและจัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูและป้องกันระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
สถานที่ก่อสร้าง อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 5,400,000 บาท
ของหน่วยงาน สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 )
ราคาวัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
รายการ
ที่
1 งานคอนกรีต
1.1 ปริมาตรคอนกรีต
1.2 คอนกรีตรูปทรงกระบอก
( STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. )
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ทรายหยาบ
- หิน 1 + 2
( ระยะทางขนส่งไม่เกิน 10 กม. )
1.3 นายากันซึมผสมคอนกรีต
1.4 ปูนทรายแต่งผิวคอนกรีต
( คิด 2 % ของราคาวัสดุ )
1.5 ค่าแรงงานคอนกรีต
1.6 ค่าจัดซือนาผสมคอนกรีต
และอื่นฯ
รวมงานราคาคอนกรีต
2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต
2.1 เหล็ก RB ø 6 มม.SR24
2.2 เหล็ก RB ø 9 มม.SR24
2.3 ลวดผูกเหล็ก ø 1.25 มม.
เบอร์ 18
2.4 ค่าแรงงานเหล็ก
รวมราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
3 งานแบบหล่อคอนกรีต
3.1 แบบเหล็ก
ขนาด 1.50 X 1.50 X1.50 ม.
( 1 แบบหล่อได้ 25 ครัง )
3.2 ค่าแรงประกอบแบบ และ
ถอดแบบ
3.3 ค่าวัสดุ และค่าแรงทานามัน
แบบคอนกรีต
3.4 แบบแผ่นเหล็กรองพืนล่าง
( จานวน 3 เท่าของแบบเหล็ก )
รวมราคางานแบบหล่อคอนกรีต

หน่วย
ลบ.ม.

ตัน
ลบ.ม.
ลบ.ม.

จานวน
302.94

101.78
181.76
330.20

ลิตร
เหมา

1,587.40
1.00

ลบ.ม.
งาน

302.94
1.00

ตัน
ตัน
กก.

6.97
30.44
1,122.30

ตัน

37.41

แบบ

28.00

แบบ

686.00

แบบ

686.00

แบบ

84.00

ค่าแรง
ค่าวัสดุ

ราคาหน่วย

เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ประมาณราคาก่อสร้าง จัดสร้างปะการังเทียม ขนาด 1.50 x 1.50 X 1.50 ม.
แผ่นที่ 2
วัตถุประสงค์ กิจกรรมสนับสนุนชุมชนชายฝั่งจัดทาและจัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูและป้องกันระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
สถานที่ก่อสร้าง อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 5,400,000 บาท
ของหน่วยงาน สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 )
ราคาวัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
รายการ
ที่
4 งานจัดเรียงแท่งคอนกรีตบริเวณ
ก่อสร้างเพื่อการตรวจรับ
4.1 งานยก,จัดเรียงแท่งคอนกรีต
4.2 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงานเขียนเลข
จานวนแท่งคอนกรีต
รวมค่าเขียนเลขและค่ายกจัดเรียง
5 งานทุ่นลอย
5.1 ทุ่นลอยใช้วัสดุดังนี
5.1.1 ทุ่นนลอยใช้เป็นไฟเบอร์กลาส
5.1.2 เชือกใยยักษ์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลางไม่น้อยกว่า 30.00 มิลลิเมตร
5.1.3 แท่งคอนกรีตเสริมเหล็กถ่วงทุ่น
ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.
5.1.4 ค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทาทุ่น
ชั่วคราว
รามราคางานทุ่นลอย
6 งานเตรียมพื้นที่หล่อแท่งคอนกรีต
ถมดิน และปรับถนนลาเลียงวัสดุ
และแท่งคอนกรีต
6.1 เตรียมพืนที่หล่อแท่งคอนกรีต
6.2 ค่าถมดินปรับพืนที่หล่อทาถนน
ลาเลียงวัสดุ และแท่งคอนกรีต
รวมเป็นเงิน
7 งานอื่นฯ
7.1 ค่าสลิงเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.
และยูแคลมป์ล็อกแท่งคอนกรีต
4 แท่ง/ชุด มัดไม่น้อยกว่า 9 จุด
รวมเป็นเงิน

หน่วย

แท่ง
แท่ง

จานวน

686.00
686.00

ทุ่น
ทุ่น
ม.

4.00
4.00
90.00

ทุ่น

4.00

ทุ่น

8.00

ไร่
ไร่

2.00
2.00

ชุด

1,543.00

ค่าวัสดุ
ราคาหน่วย

ค่าแรง
เป็นเงิน

ราคาหน่วย

เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

ประมาณราคาก่อสร้าง จัดสร้างปะการังเทียม ขนาด 1.50 x 1.50 X 1.50 ม.
แผ่นที่ 3
วัตถุประสงค์ กิจกรรมสนับสนุนชุมชนชายฝั่งจัดทาและจัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูและป้องกันระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
สถานที่ก่อสร้าง อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 5,400,000 บาท
ของหน่วยงาน สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 )
ราคาวัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
รายการ
ที่
8 งานอุปกรณ์และค่าดาเนินการ
จัดวางแท่งคอนกรีตในทะเล
8.1 ค่าขนย้ายแพลาเลียง
8.2 ค่าขนย้ายแท่งคอนกรีตจากจุด
หล่อไปยังจุดขนย้ายลงแพบรรทุก
8.3 ค่าขนย้ายแท่งคอนกรีตจากจุด
พักลงแพ และจัดเรียง
8.4 ค่าลาเลียงขนส่งแท่งคอนกรีต
จากชายฝั่ง ไปยังจุดพิกัดที่กาหนด
8.5 ค่านาแท่งคอนกรีตลงใต้นา
8.6 ค่าขนฐานทุ่นคอนกรีตจากที่
หล่อไปลงแพบรรทุก
8.7 ค่าขนย้ายฐานทุ่นคอนกรีตไป
ยังจุดพิกัดวาง
8.8 ค่าจัดวางฐานทุ่นคอนกรีตจาก
แพลงใต้นา
8.9 ค่าเรือเล็กกาหนดพิกัด
รวมค่าเป็นเงินค่าดาเนินการจัดวาง
9
จานวนแท่งคอนกรีต
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 ม.

หน่วย

จานวน

ค่าวัสดุ
ราคาหน่วย

ค่าแรง
เป็นเงิน

ราคาหน่วย

เป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

เที่ยว
แท่ง

1.00
686.00

130,000.00
350.00

130,000.00
240,100.00

130,000.00
240,100.00

แท่ง

686.00

300.00

205,800.00

205,800.00

แท่ง

686.00

500.00

343,000.00

343,000.00

แท่ง
แท่ง

686.00
4.00

400.00
350.00

274,400.00
1,400.00

274,400.00
1,400.00

แท่ง

4.00

500.00

2,000.00

2,000.00

แท่ง

4.00

400.00

1,600.00

1,600.00

เที่ยว

4.00

5,000.00

20,000.00
1,218,300.00

20,000.00
1,218,300.00

แท่ง

686.00

ประมาณราคาก่อสร้าง จัดสร้างปะการังเทียม ขนาด 1.50 x 1.50 X 1.50 ม.
แผ่นที่ 4
วัตถุประสงค์ กิจกรรมสนับสนุนชุมชนชายฝั่งจัดทาและจัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูและป้องกันระบบนิเวศชายฝั่งทะเล
สถานที่ก่อสร้าง อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 5,400,000 บาท
ของหน่วยงาน สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 )
ราคาวัสดุเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

9

รายการ
สรุปราคาค่าจัดทา และวาง
ปะการังเทียม
งานคอนกรีต
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
งานแบบหล่อคอนกรีต
งานจัดเรียงแท่งคอนกรีตบริเวณ
ก่อสร้างเพื่อการตรวจรับ
งานทุ่นลอย
งานเตรียม และปรับพืนที่หล่อแท่ง
คอนกรีต
งานอื่นฯ
งานอุปกรณ์และค่าดาเนินการจัด
วางแท่งคอนกรีตในทะเล
รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 27.82 %
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง
จานวนแท่งคอนกรีตที่หล่อได้
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
ราคาต่อแท่ง

หน่วย

จานวน

ค่าวัสดุ
ราคาหน่วย

ค่าแรง
เป็นเงิน

681,543.02
796,297.84
601,720.00
3,430.00

ราคาหน่วย

เป็นเงิน

131,270.99
153,381.00
82,320.00
41,160.00

812,814.01
949,678.84
684,040.00
44,590.00

32,000.00

65,148.00
32,000.00

231,450.00

185,160.00
1,218,300.00

416,610.00
1,218,300.00

2,379,588.86

1,843,591.99

4,223,180.85
1,174,888.91
5,398,069.76

65,148.00

แท่ง

รวมเป็นเงิน

686.00
5,398,000.00
7,868.90

งานจ ้างจัดทาและจัดวางปะการังเทียมจังหวัดประจวบคีรข
ี น
ั ธ์ (งบกลุม
่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2)

หมายหตุ สรุประยะเวลาในการหล่อ และจัดวางแท่งปะการังเทียมจานวน 686 แท่ง ใช้ระยะเวลา 160 วัน
1

2

3

4

ระยะวลาการเตรียมงาน จานวน 7 วัน ประกอบด้วย
1.1 การเตรียมพืนที่หล่อแท่งคอนกรีต
1.2 การเตรียมที่พกั คนงานนาไฟ และโรงเก็บวัสดุ
ระยะเวลางานเตรียมเหล็กโครงสร้าง จานวน 23 วัน
2.1 งานตัดเหล็ก,ดัดเหล็ก และผูกเหล็ก 1 วัน ได้ประมาณ 30 ชุด/วัน
2.2 จานวนแท่งคอนกรีตทังหมด 686 แท่ง หาร 30 = 23 วัน
ระยะเวลาการประกอบแบบเทคอนกรีต และถอดแบบจานวน 113 วัน โดยใช้จานวนแบบหล่อดังนี้
3.1 แบบเหล็กหล่อแท่งคอนกรีต จานวน 28 แบบ
3.2 แบบเหล็กรองพืน จานวน 84 แบบ
3.3 งานประกอบแบบ 1 วัน
3.4 งานเทคอนกรีต 1 วัน
3.5 หลังจากเทคอนกรีตเสร็จแล้วทิงไว้อีก 1 วันค่อยทาการถอดแบบ
3.6 งานถอดแบบหล่อ 1 วัน
3.7 รวมระยะเวลาการหล่อ 4 วัน ต่อครัง ครังละ 28 แท่ง
3.8 ระยะเวลาการหล่อ = 24.5 ครัง = 98 วัน
3.9 เผื่อปัญหาอุปสรรคในการหล่อแท่งคอนกรีต 15 วัน
ระยะเวลางานจัดวางแท่งคอนกรีต จานวน 17 วัน ประกอบด้วย
4.1งานขนแท่งคอนกรีตจากจุดหล่อลงแพบรรทุก 1 วัน
4.2 งานลาเลียงแท่งคอนกรีตจากชายฝั่งไปยังจุดพิกัดจัดวางในทะเล 1 วัน
4.3 งานจัดวางแท่งคอนกรีตในทะเล 2 วัน
4.4 งานลากแพบรรทุกกลับเข้าฝั่ง 1 วัน
4.5 รวมงานจัดวาง = 5 วัน ต่อ เที่ยว เที่ยวละประมาณ 343 แท่ง ใช้ระยะเวลาการจัดวางทังหมด 2 เที่ยว = 10 วัน
4.6 เผื่อปัญหาอุปสรรคในการจัดวางอีก 7 วัน

