
                                                            รายการประมาณราคากลางคากอสราง                                                      
สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางรานคาขายชุมชน  บานปอยตะแบง  หมูท่ี 13  ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร และติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)      
สถานที่กอสราง     บานปอยตะแบง  หมูที่ 13  ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี  7   กรกฎาคม   พ.ศ.2558  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       26.10    บาท 
ประมาณการโดย  นายพิเชษฐ  บุญเกิด ตําแหนง  นายชางโยธา

ท่ี รายการ         ปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมวัสดุ หมายเหตุ
จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย คาแรง

1 งานโครงสราง ค.ส.ล. ทั้งหมด                
1.  ปูนซีเมนตปอรตแลนด   70 ถุง 116 - 8,120.00
2.  เหล็กขนาด  RB  9.00 มม. 36 เสน 93 - 3,348.00
3.  เหล็กขนาด   RB  6.00 มม. 49 เสน 45 - 2,205.00
4.  ลวดผูกเหล็ก 3 กก. 50 - 150.00
5. ทราย 5 ลบ.ม 558 - 2,790.00
6. หิน 10 ลบ.ม 495 - 4,950.00
7.  ตะปูขนาดตางๆ 42 กก. 45 - 1,890.00
8. ไมแบบท่ัวไป + คํ้ายัน 17 ลบ.ฟ. 500 - 8,500.00
9.  เหล็ก wire mesh  4.00 มม. 0.25x0.25 ม. 94 ตร.ม. 21 - 1,974.00
10. ทรายหยาบรองพื้น 5 ลบ.ม 505 - 2,525.00

2 งานโครงสรางหลังคาและมุงหลังคา
1. เหล็ก  [  75X45X15X2.3 มม. 35 ทอน 521 - 18,235.00
2. เสา คสล. สําเร็จรูป ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม. 12 ตน 925 - 11,100.00
3. หลังคา  MATEL SHEET 94 ตร.ม. 135 - 12,690.00
4. อุปกรณยึดหลังคา 280 ตัว 3.4 - 952.00
5. สีรองพื้นโลหะ บรรจุกระปอง 3.785  ลิตร 4 กระปอง 261 - 1,044 }ทาโครงหลัง
6. สีน้ํามัน บรรจุกระปอง 3.785  ลิตร  3 กระปอง 537 - 1,611 คา

3 งานระบบไฟฟาทั้งหมด     
1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต+สวิทซ  4 ชุด 300 - 1,200
2.  ชุดสวิตซตัดตอนภายในอาคาร 1 ชุด 1,500 - 1,500
3.  เตารับ 6 ชุด 75 - 450

ยอดรวมวัสดุ  1  ยกไป 85,234.00
(ลงช่ือ)......................................................ผูประมาณราคา

           (นายพิเชษฐ   บุญเกิด)

 แผนที่  1/1 ปร.4

 แผนที่  1/2 ปร.4



                                                            รายการประมาณราคา                                                    
สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางรานคาขายชุมชน  บานปอยตะแบง  หมูท่ี 13  ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร และติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)      
สถานที่กอสราง     บานปอยตะแบง  หมูที่ 13  ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี  22 เมษายน   พ.ศ.2557  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       30.50    บาท 
ประมาณการโดย  นายพิเชษฐ  บุญเกิด ตําแหนง  นายชางโยธา

ท่ี รายการ         ปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมวัสดุ หมายเหตุ
จํานวน หนวย ตอหนวย ตอหนวย คาแรง

ยอดรวมวัสดุ  1  ยกมา 85,234.00
4.  สาย  THW 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. 40 ม. 10 - 400
5. สายไฟเดินภายในอาคาร VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม. 1.5 มวน 2,010 - 3,015
6. คาอุปกรณไฟฟาแบบตางๆท่ีขาดใช (ตามท่ีอบต.กําหนด) 1,500

4  งานพื้นทั้งหมด                                
1.  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบเซรามิค  12"x12" 54 ตร.ม. 242 - 13,068.00 รวมปูนทราย

5 งานเบ็ดเตล็ด และงานอ่ืนๆ 1,800

ยอดรวมวัสดุ  3 19,783.00
รวมคาวัสดุทั้งหมด 105,017.00
รวมคาแรง  29 % 30,454.93

รวมคางานวัสดุ+คาแรง 135,471.93

(ลงช่ือ)......................................................ผูประมาณราคา

           (นายพิเชษฐ   บุญเกิด)



สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางรานคาขายชุมชน  บานปอยตะแบง  หมูท่ี 13  ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร และติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)      
สถานที่กอสราง     บานปอยตะแบง  หมูที่ 13  ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
หนวยงานสํารวจออกแบบ                  สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลนาบัว
ประมาณราคาทั้งหมด              จํานวน           1         แผน แบบเลขที่
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี  7   กรกฎาคม   พ.ศ.2558  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       26.10    บาท 
ประมาณการโดย  นายพิเชษฐ  บุญเกิด ตําแหนง  นายชางโยธา

ลําดับท่ี รายการ รวมคางานตนทุน Factor F รวมคากอสรางท้ังหมด หมายเหตุ
รวมเปนเงิน(บาท) รวมเปนเงิน(บาท)

1 ประเภทงานอาคาร 135,471.93 1.2708 172,157.73
คาปายประชาสัมพันธโครงการ 3,000.00

2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเง่ือนไขและความจําเปน

เง่ือนไข เงินจายลวงหนา  0%                       ดอกเบ้ียเงินกู   6%
เงินประกันผลงานหัก     0  %         ภาษีมูลคาเพิ่ม   7  %

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินท้ังสิ้น 175,157.73
คิดเปนเงินเพียง 175,000.00

ตัวอักษร         (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน)

(ลงช่ือ)..........................................ผูประมาณการ คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจสอบแลว
        (นายพิเชษฐ    บุญเกิด) เห็นชอบแลวไหใชราคานี้เปนราคากลาง
ตําแหนง   นายชางโยธา (ลงช่ือ)...............................................................ประธานกรรมการ
(ลงช่ือ)..........................................ผูตรวจ                       (จ.ส.อ.สมเกียรติ  ทรงเย็น)
        (นายจิรศักด์ิ  ทันวัน) (ลงช่ือ)...............................................................กรรมการ
ตําแหนง   หัวหนาสวนโยธา                         (นายจิรศักด์ิ   ทันวัน)
(ลงช่ือ)..........................................เห็นชอบ      (ลงช่ือ)...............................................................กรรมการ
        (จ.ส.อ.สมเกียรติ  ทรงเย็น)                        (นายพิเชษฐ   บุญเกิด)
ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาบัว       (ลงช่ือ)...............................................................กรรมการ
(ลงช่ือ)..........................................ผูอนุมัติ                        (นายธีรวัฒน  สายสอ)
        (นายเฉลิมพล   เขียวหวาน)
ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลนาบัว

  ปร.5

สรุปผลการประมาณราคากลางคากอสราง


