


1. ชื่อโครงการ กอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง  หมูที่ 11    ตําบลบะ       อําเภอทาตูม        จังหวัดสุรินทร

/หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท

3. ลักษณะงาน  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว  6.00 เมตร   สูง 3.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 24 ตร.ม. 

ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบะ   พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ 

4. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันที่ เปนเงิน บาท

5. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางอิง)

5.1 แบบราคากลางงานกอสราง ปร.4   จํานวน   3   แผน

5.2 สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง ปร.5   จํานวน   1   แผน

5.3 -

6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)

6.1 นายอิสรพงศ   วงศฉลาด ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ ประธานกรรมการ

6.2 นายปราโมทย   จงกลาง ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ

6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา กรรมการ

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดที่  ww.gprocurement.go.th

8 กรกฎาคม 2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง 

216,000.00   

216,000.00  



แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

สวนราชการ                      สวนโยธา   องคการบริหารสวนตําบลบะ  

ประเภท งานอาคาร  กอสรางอาคารโรงอาหาร ศพด. 

เจาของอาคาร องคการบริหารสวนตําบลบะ    หมูที่ 2     ตําบลบะ     อําเภอทาตูม     จังหวัดสุรินทร

สถานที่กอสราง วัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง  หมูที่ 11    ตําบลบะ       อําเภอทาตูม        จังหวัดสุรินทร

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลบะ

แบบเลขที่ อบต.บะ 9/2558 จํานวน 7 แผน

ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4 จํานวน 3 แผน

ประมาณการเมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ดีเซล  ที่อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   ลิตร ละ 25.57 บาท

ลําดับที่ รายการ

         รวม          

   คางานตนทุน  

(บาท)

Factor  F

        รวม             

    คากอสราง      

(บาท)

1 ประเภทงานอาคาร

 - อาคารโรงอาหาร ศพด. 174,128.82     1.2726 221,596.34       Factor  F

  -  เงินจายลวงหนา 0%

  -  ดอกเบี้ยเงินกู    7%

   - ดอกเบี้ยเงินฝาก  0%

   - ภาษีมูลคาเพิ่ม  7%

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 221,596.34       

ขอใชงบประมาณเพียง 216,000.00         

 (ตัวอักษร)  (-สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน-)

    หรือขนาดพื้นที่    24.00                ตร.ม. คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจแลว

เฉลี่ยคาประมาณ 9,233.18           บาท/ตร.ม. เห็นชอบใหประมาณราคานี้  เปนราคากลาง

ลงชื่อ(………………….…………………………..) ผูประมาณราคา                     ลงชื่อ(......................................................................)เห็นชอบ

ตําแหนง นักบริหารงานชาง ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

ลงชื่อ(…....…………….…………………………..)ประธานกรรมการฯ    ลงชื่อ(.....................................................................)อนุมัติ

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

ลงชื่อ(…....………………………………………..)กรรมการกําหนดราคากลาง              

ตําแหนง นักบริหารงานชาง

ลงชื่อ(………....…………………………………..)กรรมการกําหนดราคากลาง              

ตําแหนง นายชางโยธา

 ( นายธนวัฒน   เพชรจันทร )

หมายเหตุ

( นายปราโมทย    จงกลาง ) ( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด )

( นายอิสรพงศ   วงศฉลาด ) ( นายสุทิน       ลักขษร )

( นายปราโมทย    จงกลาง )



แบบ ปร.4 แผนที่  1/3

กอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง  หมูที่ 11    ตําบลบะ       อําเภอทาตูม        จังหวัดสุรินทร แบบเลขที่ อบต.บะ 9/2558

 

กอสรางอาคาร ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว  6.00 เมตร   สูง 3.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 24 ตารางเมตร    ตามแบบ อบต.บะ   พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1  ปาย  

รวมคาวัสดุ

จํานวน หนวย หนวยละ รวม หนวยละ รวม และคาแรงงาน

1

35 ตร.ม. 70.00        2,450.00      -            -               2,450.00         

4 ลบ.ม. -            -               99.00        396.00         396.00            

0.2 ลบ.ม. 392.52      78.50           99.00        19.80           98.30              

0.2 ลบ.ม. 1,393.14   278.63         398.00      79.60           358.23            

6 ตน 1,500.00   9,000.00      -            -               9,000.00         

6 ชุด 1,620.00   9,720.00      300.00      1,800.00      11,520.00       

11 ลบ.ม. 1,604.02   17,644.22    498.00      5,478.00      23,122.22       

35 กก. 20.28        709.93         2.80          98.00           807.93            

89 กก. 18.26        1,621.43      2.80          248.64         1,870.07         

6 กก. 51.18        307.09         -            -               307.09            

35 ตร.ม. 26.63        932.05         5.00          175.00         1,107.05         

18 ตร.ม. 133.00      2,394.00      2,394.00         

20 ลบ.ฟ. 516.82      10,336.40    -            -               10,336.40       

5 กก. 36.31        181.56         -            -               181.56            

63,948.85       

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการ

สถานที่กอสราง

รายละเอียดโครงการ  

ลําดับ รายการ
ปริมาณ ราคาวัสดุ

1.5  เสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.

คาแรงงาน
หมายเหตุ

หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง

1.1 วางผัง งานปรับพื้นที่

1.2 งานดินขุด

1.3 ทรายหยาบอัดแนน

     - ลวดผูกเหล็ก

1.9 ตะแกรงเหล็ก Wire mesh Ø 4 มม.x Ø 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.

1.10 งานไมแบบ(80%)

     - ไมแบบ+ไมเครา

     - ตะปู

1.4 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5

1.7 คอนกรีตโครงสราง 1:2:4

1.8 งานเหล็กเสริมโตรงสราง

     - เหล็ก RB Ø 6 มม. SR.24

     - เหล็ก DB Ø 12 มม. SD.30

ยอดยกไป

1.6  เสา โรมันสําเร็จรูป แบบเซาะรอง ขนาด 12 " ยาว 3.50 ม.



แบบ ปร.4 แผนที่  2/3

กอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง  หมูที่ 11    ตําบลบะ       อําเภอทาตูม        จังหวัดสุรินทร แบบเลขที่ อบต.บะ 9/2558

 

กอสรางอาคาร ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว  6.00 เมตร   สูง 3.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 24 ตารางเมตร    ตามแบบ อบต.บะ   พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1  ปาย  

รวมคาวัสดุ

จํานวน หนวย หนวยละ รวม หนวยละ รวม และคาแรงงาน

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการ

สถานที่กอสราง

รายละเอียดโครงการ  

ลําดับ รายการ
ปริมาณ ราคาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

63,948.85       

2

839 กก. -            -               8.50          7,131.50      7,131.50         

16 ทอน 800.07      12,801.12    -            -               12,801.12       

6 ทอน 800.07      4,800.42      -            -               4,800.42         

6 ทอน 1,150.00   6,900.00      -            -               6,900.00         

0 ทอน 786.94      -               -            -               -                  

6 ทอน 80.00        480.00         -            -               480.00            

30 ม. 170.00      5,100.00      69.00        2,070.00      7,170.00         

10 ตร.ม. 22.30        222.99         35.00        350.00         572.99            

46 ตร.ม. -            -               31.00        1,426.00      1,426.00         

115 แผน 52.96        6,090.86      -            -               6,090.86         

45 แผน 50.29        2,263.13      -            -               2,263.13         

230 ตัว 3.94          906.20         -            -               906.20            

32 ตัว 120.00      3,840.00      20.00        640.00         4,480.00         

118,971.06     

ยอดยกมา

หมวดงานสถาปตยกรรม

2.1 งานโครงหลังคาเหล็ก

     - [ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.

     - [] 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.

     - ครอบสันกระเบื้องลอนคูสีแดง

     - ขอมุงตัว ป.ขนาด 7"

ยอดยกไป

     -  รางน้ําสําเร็จรูป 8" (พรอมขอรัดรางน้ํา)

     - ทอเหล็ก  ขนาด Ø 11/2"  หนา 3.2 มม.

     - แผนเพลทขนาด 0.20x0.20 หนา 9 มม.

     - เชิงชายไม+ทับเชิงชายไมสําเร็จรูป

     - ทาสีกันสนิม

     - [] 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.

2.2 งานมุงหลังคา

     - กระเบื้องลอนคูสีแดง ขนาด 0.50x1.20 ม *5 มม. (มีใหเลือก)



แบบ ปร.4 แผนที่  3/3

กอสรางอาคารโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง  หมูที่ 11    ตําบลบะ       อําเภอทาตูม        จังหวัดสุรินทร แบบเลขที่ อบต.บะ 9/2558

 

กอสรางอาคาร ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว  6.00 เมตร   สูง 3.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 24 ตารางเมตร    ตามแบบ อบต.บะ   พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1  ปาย  

รวมคาวัสดุ

จํานวน หนวย หนวยละ รวม หนวยละ รวม และคาแรงงาน

บัญชีรายละเอียดราคากลาง

โครงการ

สถานที่กอสราง

รายละเอียดโครงการ  

ลําดับ รายการ
ปริมาณ ราคาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ

118,971.06     

19 ตร.ม. 461.26      8,763.94      75.00        1,425.00      10,188.94       รวมคาแรง

33 ตร.ม. 385.36      12,716.88    94.00        3,102.00      15,818.88       รวมคาแรง

33 ตร.ม. 102.00      3,366.00      82.00        2,706.00      6,072.00         

50 ตร.ม. 34.01        1,700.50      30.00        1,500.00      3,200.50         

     -  ทาสีน้ํามันกันเปอน 6 ตร.ม. 45.54        273.24         35.00        210.00         483.24            

3

60 เมตร 12.57        754.20         5.00          300.00         1,054.20         

8 ชุด 1,250.00   10,000.00    80.00        640.00         10,640.00       

22 เมตร 350.00      7,700.00      -            -               7,700.00         เหมารวม

174,128.82    

ยอดยกมา

รวมราคาวัสดุและคาแรงงานเปนเงินประมาณ

2.3 งานฝาเพดาน

     - ฝ1 ฝาเพดานแผนยิบซั่มบอรดหนา  9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

        คราวเหล็กชุบสังกะส@ี 0.60 ม.(TG-  )

     - ฝ2 ฝาระแนงสําเร็จรูป ตาขายกันแมลง 

2.4 งานวัสดุผิวพื้น

หมวดงานอื่นๆ(ถามี)เพื่อใหครบถวนตามรูปแบบและรายการ

3.1 สาย VAF 300V ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม. (ภายในหองเรียน)

3.2 พัดลมเพดาน (พรอมอุปรณ) ภายในหองเรียน

     -  พ 1 พื้นขัดมัน 

2.5 งานทาสี

3.3 งานขอบคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน 

     -  สีน้ําพลาสติคทาภายนอก-ใน   

     -  พ 1 พื้นขัดมัน 


	ตารางแสดงวงเงิน
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