
                                                            รายการประมาณราคากอสรางหอประชุม                                                      
สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางศาลาเอนกประสงค  บานหนองกก หมูท่ี  11   ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ขนาดกวาง  10.00  ม.ยาว 12.00  ม. จํานวน 1 หลัง และติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)   
สถานที่กอสราง     บานหนองกก หมูท่ี  11    ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี   8   กรกฎาคม   พ.ศ.2558  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       25.60    บาท 
ประมาณการโดย  นายธีรวัฒน  สายสอ   ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา

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

1 งานโครงสราง                                                
1.1 งานดิน หิน ทรายและฐานราก                  

1. ดินถมท่ี+ถมพื้นเวที 55 ลบ.ม 60 - 3,300.00
2. ดินขุดแลวถมคืน 52 ลบ.ม - 60 3,120.00
3. คอนกรีตหยาบ 1 ลบ.ม 1,616 - 1,616.00
4. ทรายหยาบรองพื้น 8.4 ลบ.ม 505 - 4,242.00

1.2 งานโครงสราง ค.ส.ล. ทั้งหมด                
1.  ปูนซีเมนตปอรตแลนด   200 ถุง 116 - 23,200.00
2.  เหล็กขนาด  RB  12.00 มม. 32 เสน 181 - 5,792.00
3.  เหล็กขนาด   DB  12.00 มม. 41 เสน 161 - 6,601.00
3.  เหล็กขนาด   RB  6.00 มม. 105 เสน 45 - 4,725.00
4.  ลวดผูกเหล็ก 15 กก. 50 - 750.00
5.  เหล็ก wire mesh  4.00 มม. 0.20x0.20 ม. 168 ตร.ม. 21 - 3,528.00
6. ทราย 15 ลบ.ม 558 - 8,370.00
7. หิน 29 ลบ.ม 495 - 14,355.00
8.  ตะปูขนาดตางๆ 115 กก. 45 - 5,175.00
9. ไมแบบท่ัวไป + คํ้ายัน 95 ลบ.ฟ. 500 - 47,500.00

1.3 งานโครงสราง หลังคา ทั้งหมด                
1. เหล็ก [  100X50X20X2.3 มม. 49 ทอน 583 - 28,567.00
2. เหล็ก [  75X45X15X2.3 มม. 33 ทอน 521 - 17,193.00

2 งานสถาปตยกรรม
2.1 งานมุงหลังคาทั้งหมด                               

1. หลังคา  MATEL SHEET+ ครอบ (สีอบต.กําหนด) 182 ตร.ม. 135 - 24,570.00
2. อุปกรณยึดหลังคา 546 ตัว 3.4 - 1,856.40

ยอดรวมวัสดุ  1  ยกไป 201,340.40
(ลงช่ือ)......................................................ผูประมาณราคา
           (นายธีรวัฒ  สายสอ)

 แผนที่  1/1 ปร.4



                                                            รายการประมาณราคากอสรางหอประชุม                                                      
สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางศาลาเอนกประสงค  บานหนองกก หมูท่ี  11   ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ขนาดกวาง  10.00  ม.ยาว 12.00  ม. จํานวน 1 หลัง และติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)   
สถานที่กอสราง      บานนาเสือก หมูท่ี  5   ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี   8   กรกฎาคม   พ.ศ.2558  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       25.60    บาท 
ประมาณการโดย  นายธีรวัฒน  สายสอ   ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา

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

ยอดรวมวัสดุ  1  ยกมา 201,340.40
3. กระเบ้ืองซีเมนตใยหิน  แผนเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. 14 แผน 164 - 2,296.00
4. ไมเฌอรา  1 "x 6"  18 แผน 98 - 1,764.00
5. ไมเฌอรา  1 "x 4"  18 แผน 78 - 1,404.00

2.2  งานพื้นทั้งหมด                                
1.  พื้นปูกระเบ้ืองเคลือบเซรามิค  12"x12"+ขอบผนัง 130 ตร.ม. 242 - 31,460.00 รวมปูนทราย

2.3 งานผนังทั้งหมด                                
1.  ผนังกออิฐบลอค +บันได 1007 กอน 4.9 - 4,934.30
2.  ปูนซีเมนตผสมกอ-ฉาบ   66 ถุง 110 - 7,260.00
3. ทราย 10 ลบ.ม. 558 - 5,580.00

2.4  งานประตู  หนาตาง  ชองแสง                  
1. ประตูเหล็กมวนทึบใชมือดึง ขนาด 3.80x3.30 ม. 2 ชุด 18,810 - 37,620.00
พรอมอุปกรณครบชุด
2.หนาตาง+วงกบอลูมิเนียม ขนาด 3.25x1.10 ม.บานเลื่อน 8 ชุด 6,435 - 51,480.00 }อลูมิเนียมขาว
พรอมชองแสงปดตาย และอุปกรณครบชุด และอุปกรณติด
3.วงกบประตูไม+บานประตูไม ขนาด 0.80 x 2.00 ม. 1 ชุด 3,600 - 3,600.00 ต้ัง หนาไมนอย
 และอุปกรณครบชุด กวา 1.2 มม.

2.5  งานฝาเพดาน                                     
1. ฝายิบซั่มบอรด  คราว  ที.บาร  ภายใน 120 ตรม. 215 - 25,800
2. ฝากระเบ้ืองแผนเรียบ คราวซุบสังกะสี  ภายนอก 52 ตรม. 285 - 14,820

2.6 งานสีทั้งหมด                                        
1. สีน้ําพลาสติก ทาภายใน  บรรจุกระปอง 18.925  ลิตร 2 กระปอง 943 - 1,886
2. สีน้ําพลาสติก  ภายนอก บรรจุกระปอง 18.925  ลิตร 2 กระปอง 1,458 - 2,916
3. สีรองพื้นโลหะ บรรจุกระปอง 3.785  ลิตร 15 กระปอง 261 - 3,915 }ทาโครงหลัง
4. น้ํามันสน บรรจุกระปอง 3.785  ลิตร 7 กระปอง 130 - 910 คา

ยอดรวมวัสดุ 2  ยกไป 197,645.30
(ลงช่ือ)......................................................ผูประมาณราคา

 แผนที่  1/2 ปร.4



           (นายธีรวัฒ  สายสอ)

                                                            รายการประมาณราคากอสรางหอประชุม                                                      
สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางศาลาเอนกประสงค  บานหนองกก หมูท่ี  11   ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ขนาดกวาง  10.00  ม.ยาว 12.00  ม. จํานวน 1 หลัง และติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)   
สถานที่กอสราง      บานนาเสือก หมูท่ี  5   ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี   8   กรกฎาคม   พ.ศ.2558  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       25.60    บาท 
ประมาณการโดย  นายธีรวัฒน  สายสอ   ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา

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

ยอดรวมวัสดุ  2  ยกมา 197,645.30
2.7 งานระบบไฟฟาทั้งหมด     

1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต+สวิทซ  14 ชุด 300 - 4,200
2.  ชุดสวิตซตัดตอนภายในอาคาร 1 ชุด 3,500 - 3,500
3.  เตารับ 10 ชุด 70 - 700 2 ชอง
4.  สาย  THW 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. 20 ม. 10 - 200
5. สายไฟเดินภายในอาคาร VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม. 4 มวน 2,010 - 8,040
6. พัดลมเพดาน 6 ชุด 830 - 4,980
7.ทอรอยสายไฟ 40 ทอน 56 - 2,240
8. คาอุปกรณไฟฟาแบบตางๆท่ีขาดใช (ตามท่ีอบต.กําหนด) 2,000
9. แอร 18,000 บีทียู 2 เครื่อง 28,400 - 56,800

4 งานเบ็ดเตล็ด 6,000

ยอดรวมวัสดุ  3 88,660.00

รวมคาวัสดุทั้งหมด 487,645.70
รวมคาแรง  29 % 141,417.25

รวมคางานวัสดุ+คาแรง 629,062.95

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

 แผนที่  1/3 ปร.4



           (นายธีรวัฒน  สายสอ)



สวนราชการ       องคการบริหารสวนตําบลนาบัว
โครงการ             กอสรางศาลาเอนกประสงค  บานหนองกก หมูท่ี  11   ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
ขนาดกวาง  10.00  ม.ยาว 12.00  ม. จํานวน 1 หลัง และติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  (ตามแบบท่ีอบต.กําหนด)   
สถานที่กอสราง     บานหนองกก หมูท่ี  11    ตําบลนาบัว  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร
หนวยงานสํารวจออกแบบ                  สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลนาบัว
ประมาณราคาทั้งหมด              จํานวน           3         แผน แบบเลขที่
ประมาณการเม่ือ     วันท่ี   8   กรกฎาคม   พ.ศ.2558  ราคาน้ํามันดีเซลท่ีอําเภอเมือง       25.60    บาท 
ประมาณการโดย  นายธีรวัฒน  สายสอ   ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา
ลําดับท่ี รายการ รวมคางานตนทุน Factor F รวมคากอสรางท้ังหมด หมายเหตุ

รวมเปนเงิน(บาท) รวมเปนเงิน(บาท)
1 ประเภทงานอาคาร 629,062.95 1.2708 799,413.20

คาปายประชาสัมพันธโครงการ 3,000.00
2 คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเง่ือนไขและความจําเปน

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

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินท้ังสิ้น 802,413.20
คิดเปนเงินกอสรางเพียง 802,000.00

ตัวอักษร         (แปดแสนสองพันบาทถวน)

(ลงช่ือ)..........................................ผูประมาณการ คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจสอบแลว
        (นายธีรวัฒน  สายสอ ) เห็นชอบแลวไหใชราคานี้เปนราคากลาง
ตําแหนง   ผูชวยนายชางโยธา (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

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง






