
งานไฟฟ้าถนน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่ า 288 ตร.ม. มไีหลท่างลูกรังกวา้ง

ข้างกว้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้าง ณ ซอยเจ๊ะแว หมู่ท่ี 2 บ้านบันนังบูโย 

 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 390 เมตร มีไหล่ทางลูกรังกวา้ง

ข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้าง ณ ซอยจูน ิหมู่ท่ี 3 บ้านตาราแดะ 

 

3.โครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 152 ตร.ม. มไีหลท่างลูกรังกวา้ง

ข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้าง ณ ซอยก าปงบันนังสาเรง หมู่ท่ี 6 บ้านกะตูปะ 

 

4.โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร และขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 560 เมตร โดยมีปริมาตร ดินถมไม่น้อย

กว่า 2,450 ลบ.ม. ดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 630 ลบ.ม. หินคลุกไมน่อ้ยกว่า 420 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล. 

ขนาด ศก. 0.80 จ านวน 30 ท่อน ก่อสร้าง ณ ซอยขา้งโรงเรียนพงยอืไร หมูท่ี่ 1 บ้านพงยอืไร 

 

5.โครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84 เมตร หรอืมีพืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 336 ตร.ม. โดยมีปริมาตรดินถนไมน่อ้ยกว่า 84   

ลบ.ม. ดินลูกรังไมน่อ้ยกว่า 50.40 ลบ.ม. หินคลุกไมน่อ้ยกว่า 33.60 ลบ.ม. พร้อมวา่งทอ่ระบายน้ าคสล. ศก. 

0.40 เมตร จ านวน 12 ท่อน   
 

6.โครงการวางท่อระบายน้้า หมู่ที่ 2 

จ านวน 3 แห่ง 

โดยช่วงท่ี 1 วางท่อลอดกลมคสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 16 ท่อนพร้อมบ่อพัก 

ชว่งท่ี 2 วางท่อลอดกลมคสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จ านวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพัก 

ชว่งท่ี 3 วางท่อลอดกลมคสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จ านวน 23 ท่อน  

ก่อสร้าง ณ สายบันนังบูโย หมูท่ี่ 2 บ้านบันนังบูโย 

 

 

 

 

 

 



งานสวนสาธารณะ 

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 
 

1.โครงการถมดินพร้อมก่อสร้างร้ัวรอบท่ีดนิของ อบต. หมูท่ี่ 2 

โดยมีปริมาตรดินถมไมน่อ้ยกว่า 2,168 ลบ.ม. และก่อสร้างร้ัวลวดหนามขนาดยาว 140 เมตร สูง 1.50 เมตร 

พร้อมประตูตาข่ายจ านวน 1 ชุด ก่อสร้าง ณ หมูท่ี่ 2 บ้านบันนังบูโย 

 

ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่าง ๆ  
 

1.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 5 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 6.00 เมตร ก่อสร้าง ณ มัสยิดยาแมะกูแบปุโรง หมู่ท่ี 5 บ้านกูแบปุโรง 

 

2.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง ก่อสร้าง ณ มัสยิดยามาตุลมะวา (บือยา) 

หมูท่ี่ 6 บ้านกะตูปะ 

 

3.โครงการท่ีอาบน้ าละหมาด หมู่ท่ี 4 

ตอ่เตมิและปรับปรุงท่ีอาบน้ าละหมาดในชุมชน จ านวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 6.70 เมตร              

สูง 3.00 เมตร ก่อสร้าง ณ มัสยิดดารุสลาม หมู่ท่ี 4 บ้านตะโล๊ะสาลี 
 

4.โครงการเทลาน คสล. หนา้ศูนย์เรียนรู้ หมูท่ี่ 3 

เทลานคสล. อเนกประสงค์โดยมขีนาดพื้นท่ีไม่น้อยกวา่ 312 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร พรอ้มแผงลวดตาข่ายโครง

ครา่วท่อเหล็ก โดยมีขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกวา่ 46 ตร.ม. ก่อสร้าง ณ ศูนยเ์รียนรู้ หมูท่ี่ 3 บ้านตาราแดะ 


