
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง
เรื่อง สอบราคาจาง กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอ .

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา .

--------------------------------------
ดวยองคการบริหารสวนตําบลกําปง   มีความประสงคจะสอบราคาจาง กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(สถ.ศพด.๑) องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา . จํานวน 1 โครงการ .

.รายละเอียดดังนี้
เปนอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไมตอกเสาเข็ม .

ตามแบบท่ี สถ.ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย .

พรอมปายโครงการ 2 ปาย (ปายโครงการ 1 ปาย  และปายประชาสัมพันธ 1 ปาย) .

รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงกําหนด .

. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน   ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน   ในวงเงินไมนอยกวา 871,500.00 บาท
4. กําหนดราคากลาง 1,743,000.00 บาท (-หนึ่งลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถวน-)
กําหนดดูสถานท่ีกอสราง ตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 ถึงวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 .

ระหวางเวลา 08.30 - 15.30 น. . ในวันราชการเทานั้น   ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกําปง .

โดยเจาหนาท่ีจะนําไปดูสถานท่ีกอสรางและทางองคการบริหารสวนตําบล  จะถือวาไดทราบสถานท่ีตลอดจนอุปสรรค
และปญหาดีแลว  ขณะทํางานจะนํามาอางใหพนความผิดตอองคการบริหารสวนตําบลไมได

การย่ืนซองสอบราคา สามารถยื่นไดดังนี้
1. ณ ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกําปง ตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 .

ถึงวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 - 15.30 น. . ในวันราชการเทานั้น
2. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอโนนไทย .

จังหวัดนครราชสีมา .ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 . . ... ....ระหวางเวลา 08.30 - 15.30 น. .

และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอโนนไทย .

จังหวัดนครราชสีมา .
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ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคา  ชุดละ 500.00 บาท ( -หารอยบาทถวน- )
ไดท่ี หองกองคลังองคการบริหารสวนตําบลกําปง ตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 .ถึงวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 .

ระหวางเวลา 08.30 - 15.30 น. . ในวันราชการเทานั้น หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-4497-4222 .

และเผยแพรในเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง (WWW.Gprocurement.go.th) , ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา (WWW.Koratdla.go.th)
, และองคการบริหารสวนตําบลกําปง (WWW.Kampang.go.th)

ประกาศ   ณ   วันท่ี 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 .

.

(ลงชื่อ)
(นายมีชัย   จงสันเทียะ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลกําปง



เอกสารสอบราคาจาง   เลขที่ 1/2559 .

การจาง กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย .

จังหวัดนครราชสีมา .

.

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกําปง    ลงวันท่ี 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 .

---------------------------------
องคการบริหารสวนตําบลกําปง   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ องคการบริหารสวนตําบล ” มีความประสงคจะ

สอบราคา กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย .

จังหวัดนครราชสีมา . จํานวน 1 โครงการ . .รายละเอียดดังนี้
เปนอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไมตอกเสาเข็ม .

ตามแบบท่ี  สถ.ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย .

พรอมปายโครงการ 2 ปาย (ปายโครงการ 1 ปาย  และปายประชาสัมพันธ 1 ปาย) .

รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงกําหนด .

.

โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบใบประมาณการ
1.4 แบบใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด
1.5 แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาจาง  และตองไมเปนผูแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานของ

ทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับองคการ
บริหารสวนตําบล

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

2.3 ผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ท่ีสอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 871,500.00 บาท   และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา  โดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคาดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท   และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)

พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ในกรณีท่ีมีการกําหนด

ผลงานตามขอ 2.3)

/2/3.4 บัญชี...............
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3.4 บัญชีรายการกอสราง  หรือใบแจงปริมาณงาน   ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ   อุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง  ๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย

3.5 บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา
4. การย่ืนซองสอบราคา

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน     ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน     จํานวนเงินท่ีเสนอจะตอง
ระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก  เติม   แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือชื่อผูเสนอราคา    พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน   ในการเสนอราคา
ใหเสนอเปนเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ
ตามเงื่อนไขระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้   ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน
และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 180 วัน   นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากองคการบริหารสวนตําบลใหเริ่มทํางานกอนยื่นซองสอบราคา  ผู
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ี
จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

4.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา   โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 1/2559 ”

การย่ืนซองสอบราคา สามารถยื่นไดดังนี้
1. ณ ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลกําปง ตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 .

ถึงวันท่ี 19 ตุลาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 - 15.30 น. . ในวันราชการเทานั้น
2. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอโนนไทย .

จังหวัดนครราชสีมา .ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 . . ... ....ระหวางเวลา 08.30 - 15.30 น. .

และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/การจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ อําเภอโนนไทย .

จังหวัดนครราชสีมา .

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลเทานั้น

/3/5.3 องคการ...............
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5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้

(1) ไมปรากฎชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แกไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหาร
สวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลท่ีมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวา
การตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิไดรวมท้ังองคการ
บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได    คณะ-
กรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  องคการบริหารสวน
ตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล

ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง   และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของ
ราคาคาจางท่ีสอบราคาได  ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

6.1 เงินสด
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล   โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้น

ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
6.5 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ

ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย
ไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ   ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารตามท่ี
คณะกรรกมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาจางกอสรางท่ีวงเงินไมเกิน 10
ลานบาท)

/4/6.5 หนังสือ...............
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หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง)
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

7. คาจางและการจายเงิน (สัญญาเปนราคาเหมารวม)
องคการบริหารสวนตําบลจะจายเงินคาจาง   โดยแบงออกเปน 1 งวด   ดังนี้
งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอ .

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา     จํานวน 1 โครงการ . .รายละเอียดดังนี้
เปนอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบไมตอกเสาเข็ม .

ตามแบบท่ี  สถ.ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย .

พรอมปายโครงการ 2 ปาย (ปายโครงการ 1 ปาย  และปายประชาสัมพันธ 1 ปาย) .

รายละเอียดปรากฏตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงกําหนด .

ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน
งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน - .

ใหแลวเสร็จภายใน - วัน
งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน - .

ใหแลวเสร็จภายใน - วัน
งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง

เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน - .

ใหแลวเสร็จภายใน - วัน
งวดสุดทาย    เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง   เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา   รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ

คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลว
แตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะยาวไมนอยกวา 1 ป  นับถัด
จากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน  ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ . ประจําป .

งบประมาณ  พ.ศ. 2559 จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน .

. จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย .

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ  และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแจงใบอนุมัติเงินประจํางวด
แลวเทานั้น

/5/10.2 เม่ือ.................
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10.2 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคาใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง ตาม
สอบราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตาง
ประเทศมายังประเทศไทย   เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี

10.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดระบุในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี) รวม
ท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข    เพ่ิมเติมเงือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

11. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม

ประกาศนี้แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว  ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ,ปวส. , และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของ
แตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้

11.1 ชางกอสราง   อยางนอย 1 คน .

11.2 ชางโยธา       อยางนอย 1 คน .

11.3 ชางสํารวจ     อยางนอย 1 คน .

12. ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนด

ไวโดยเครงครัด

องคการบริหารสวนตําบลกําปง

วันท่ี 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 .



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานกอสราง

๑. ชื่อโครงการ กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย 3

จังหวัดนครราชสีมา. .

/หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลกําปง อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา .

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๑,๙๘๓,๐๐๐,๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป .

เปนอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไมเกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) แบบไมตอกเสาเข็ม .

ตามแบบท่ี  สถ.ศพด.๑ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย .

พรอมปายโครงการ ๒ ปาย (ปายโครงการ ๑ ปาย  และปายประชาสัมพันธ ๑ ปาย) .

ตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงกําหนด .

๔. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เปนเงิน ๑,๗๔๓,๐๐๐,๐๐ บาท
.๕. บัญชีประมาณการราคากลาง .

๕.๑ ปริมาณงานราคาแบบ  ปร.๔ , สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง  ปร.๕ .

๕.๒ - .

๕.๓ - .

๕.๔ - .

๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง .

๖.๑ นานสัมพันธ  ไชยเสน ตําแหนง  นายชางโยธา  อบต.กําปง                 เปนกรรมการ .

๖.๒ นายธนเดช  เชี่ยวจอหอ        ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  อบต.กําปง        เปนกรรมการ .

. ๖.๓ นายสุรพล   พูนสวัสดิ์          ตําแหนง  ปลัดอบต.กําปง                             เปนประธานกรรมการ .



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1       งานปรับพ้ืนท่ี

1.1     งานปรับพ้ืนท่ีและวางผังกอสราง 315 ตารางเมตร 1.00        งานเหมา -           -             -          -             3,000.00           

1.2     งานดินขุดพรอมถมกลับ 28.00       ลบ.ม. -           -             125.00     3,500.00      3,500.00           

6,500.00           

2       งานโครงสราง

2.1     คอนกรีตโครงสราง 53.00       ลบ.ม. 1,859.81    98,569.93    498.00     26,394.00    124,963.93        

2.2     คอนกรีตหยาบ 4.00        ลบ.ม. 1,859.81    7,439.24      398.00     1,592.00      9,031.24           

2.3     ทรายหยาบ 44.00       ลบ.ม. 406.54      17,887.76    99.00       4,356.00      22,243.76          

2.4     เหล็ก DB 16 มม. 12.00    เสน 0.1896     ตัน 15,998.13  3,033.25      3,401.00   644.83        3,678.08           

2.5     เหล็ก RB 12 มม. 194.00  เสน 1.7227     ตัน 16,100.75  27,736.76    3,401.00   5,858.90      33,595.66          

2.6     เหล็ก RB 6 มม. 411.00  เสน 0.9124     ตัน 17,262.15  15,749.99    3,401.00   3,103.07      18,853.06          

2.7     ลวดผูกเหล็ก 85.00       กก. 37.38        3,177.30      -          -             3,177.30           

2.8     ไมแบบ 1"x6"  คิด 1ใน 3 153.33     ลบ.ฟ. 401.87      61,618.73    -          -             61,618.73          

2.9     ไมเครายึดแบบ 1 1/2"x3"  คิด 1 ใน 3 46.00       ลบ.ฟ. 401.87      18,486.02    -          -             18,486.02          

2.10   คาแรงงานประกอบไมแบบ 460.00     ตร.ม. -           -             -          -             -                   

2.10   ตะปู 58.00       กก. 56.07        3,252.06      -          -             3,252.06           

298,899.83        

305,399.83        

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุรวมรายการ

รวม 2

รวม 1

แบบ ปร.4 แผนท่ี   1/9

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

ยอดยกไป



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

305,399.83        

3       งานโครงสรางหลังคา

3.1     กระเบื้องลอนคู  (สีระบุภายหลัง) 615.00     แผน 66.36        40,811.40    5.00        3,075.00      43,886.40          

3.2     ครอบสันลอนคู (สีระบุภายหลัง) 225.00     แผน 65.42        14,719.50    5.00        1,125.00      15,844.50          

3.3     ครอบสามทาง (สีระบุภายหลัง) 4.00        แผน 125.00      500.00        5.00        20.00          520.00              

3.4     ครอบหางมน (สีระบุภายหลัง) 8.00        แผน 47.00        376.00        5.00        40.00          416.00              

3.5     ทอเหล็ก ศก. 2 น้ิว หนา 3.2 มม. 38.00       ทอน 312.00      11,856.00    -         -             11,856.00          

3.6     ทอเหล็ก ศก.1 1/ 2 น้ิว หนา 3.2 มม. 34.00       ทอน 408.00      13,872.00    -         -             13,872.00          

3.7     เหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม. 62.00       ทอน 504.67      31,289.54    -          -             31,289.54          

3.8     86.00       ม. 61.00        5,246.00      69.00       5,934.00      11,180.00          

3.9     86.00       ม. 61.00        5,246.00      69.00       5,934.00      11,180.00          

3.10   แผนกันนกยาว 0.60 /ม.  (1 กลอง มี 10 อัน)  ราคากลองละ 144.00     แผน 3.08          443.52        2.50        360.00        803.52              

3.11   รางนํ้าฝนสังกะสี เบอร28 16.00       ม. 350.00      5,600.00      20.00       320.00        5,920.00           

3.12   ขอยึดกระเบื้อง 1,750.00   อัน 3.74          6,545.00      -          -             6,545.00           

3.13   คาแรงเช่ือมโครงหลังคา 276.00     ตร.ม. -           -            31.00       8,556.00      8,556.00           

161,868.96        

467,268.79        

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุรวม

รวม 3

ยอดยกไป

ยอดยกมา

เชิงชายไมสําเร็จรูป     (  1แผน ยาว 3.00 เมตร ราคารแผนละ 183 บาท)

ปดเชิงชายไมสําเร็จรูป     (  1แผน ยาว 3.00 เมตร ราคารแผนละ 183 บาท)

แบบ ปร.4 แผนท่ี   2/9

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

467,268.79        

4       งานผิวพ้ืน (ลวดลาย สี ระบุภายหลัง)

4.1     พ้ืนกระเบื้องเคลือบผิวมัน 12" * 12" (ลวดลาย สี ระบุภายหลัง) 120.00     ตร.ม. 307.00      36,840.00    125.00     15,000.00    51,840.00          

4.2     พ้ืนกระเบื้องเคลือบผิวมัน 8" * 8" (ลวดลาย สี ระบุภายหลัง) 72.00       ตร.ม. 308.00      22,176.00    125.00     9,000.00      31,176.00          

4.3     พ้ืนกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ 8" * 8"  (ลวดลาย สี ระบุภายหลัง) 24.00       ตร.ม. 308.00      7,392.00      125.00     3,000.00      10,392.00          

(รวมปูทรายและยาแนว)

4.5     พ้ืนซิเมนตขัดมัน 99.00       ตร.ม. 99.00        9,801.00      50.00       4,950.00      14,751.00          

108,159.00        

5       งานผนัง

5.1     ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน 252.00     ตร.ม. 243.00      61,236.00    89.00       22,428.00    83,664.00          

5.2     งานฉาบปูนเรียบ 355.00     ตร.ม. 64.00        22,720.00    82.00       29,110.00    51,830.00          

5.3     ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"  77.00       ตร.ม. 266.00      20,482.00    138.00     10,626.00    31,108.00          

5.4     ผิวบุกระเบื้องเคลือบ  2"x4" 42.00       ตร.ม. 266.00      11,172.00    138.00     5,796.00      16,968.00          

5.5     36.00       ตร.ม. 64.00        2,304.00      113.00     4,068.00      6,372.00           

5.6     เสาเอ็น + ทับหลัง คสล. 131.00     ม. 108.00      14,148.00    35.00       4,585.00      18,733.00          

208,675.00        

784,102.79        

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 แผนท่ี   3/9

คาวัสดุ คาแรงงาน

รวม 4

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ รวม

ยอดยกมา

รวม 5

ฉาบปูนเรียบเซาะรอง

ยอดยกไป

จํานวน หนวย



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

784,102.79        

6       งานฝาเพดาน

6.1    120.00     ตร.ม. 348.00      41,760.00    75.00       9,000.00      50,760.00          

โครงเคราเหล็กอาบสังกะสี

6.2    ฝาเพดานยิมซั่มบอรด 9 มม.ชนิดกันช้ืน 42.00       ตร.ม 348.00      14,616.00    75.00       3,150.00      17,766.00          

ฉาบรอยตอเรียบ โครงเคราเหล็กอาบสังกะสี

6.3    ฝาชายคาระแนงสําเร็จรูปบุตาขายกันแมลง 86.00       ตร.ม. 420.00      36,120.00    75.00       6,450.00      42,570.00          

โครงเคราไมเน้ือแข็ง 1 1/2 * 3 น้ิว

111,096.00        

7       งานสี

7.1    งานสีนํ้าพลาสติก 553.00     ตร.ม. 45.00        24,885.00    30.00       16,590.00    41,475.00          

7.2    งานสีนํ้ามันท่ัวไป 108.00     ตร.ม. 50.00        5,400.00      30.00       3,240.00      8,640.00           

50,115.00          

945,313.79        

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุ
คาวัสดุ

จํานวน หนวย

แบบ ปร.4 แผนท่ี   4/9

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รวม

ยอดยกมา

ฝาเพดานยิมซั่มบอรด 9 มม. ฉาบรอยตอเรียบ

รวม 7

ยอดยกไป

รวม 6

คาแรงงาน
รายการ



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

945,313.79        

8       งานประตูหนาตาง

8.1     ป-1 2.00        ชุด 2,842.05    5,684.10      250.00     500.00        6,184.10           

8.2     ป-2 3.00        ชุด 2,842.05    8,526.15      250.00     750.00        9,276.15           

8.3     ป-3 1.00        ชุด 2,842.05    2,842.05      250.00     250.00        3,092.05           

8.4     น-1 2.00        ชุด 4,000.00    8,000.00      -          -             8,000.00           

8.5     น-2 2.00        ชุด 8,000.00    16,000.00    -          -             16,000.00          

8.6     น-3 7.00        ชุด 5,000.00    35,000.00    -          -             35,000.00          

8.7     น-4 4.00        ชุด 1,500.00    6,000.00      -          -             6,000.00           

83,552.30          

1,028,866.09     

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุ

ยอดยกไป

แบบ ปร.4 แผนท่ี   5/9

หนวย

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

คาวัสดุ คาแรงงาน
รวมรายการ จํานวน

รวม 8

ยอดยกมา



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1,028,866.09     

9 งานสุขภัณฑ

9.1     โถสวมพรอมฝารองน่ังและอุปกรณครบชุด (สําหรับเด็ก) 4.00        ชุด 3,725.00    14,900.00    298.00     1,192.00      16,092.00          

9.2     อางลางหนาชนิดแขวนพรอมอุปกรณครบชุด (สําหรับเด็ก) 2.00        ชุด 1,190.00    2,380.00      298.00     596.00        2,976.00           

9.3     สายฉีดชําระ 4.00        ชุด 149.00      596.00        35.00       140.00        736.00              

9.4     ฝกบัวสายออนพรอมกอกเดี่ยว 5.00        ชุด 259.00      1,295.00      70.00       350.00        1,645.00           

9.5     กระจกเงา ครบชุด 2.00        ชุด 440.00      880.00        70.00       140.00        1,020.00           

9.6     ท่ีวางสบู 5.00        ชุด 630.84      3,154.20      70.00       350.00        3,504.20           

9.7     ราวแขวนผา 4.00        ชุด 299.00      1,196.00      70.00       280.00        1,476.00           

9.8     ตะแกรงกรองผงท่ีพ้ืนชนิดดักกลิ่น 7.00        ชุด 265.00      1,855.00      70.00       490.00        2,345.00           

9.10   ทอ PVC 4" + ขอตอ 3.00        ทอน 916.12      2,748.36      220.00     660.00        3,408.36           

9.11   ทอ PVC 2" + ขอตอ 10.00       ทอน 240.19      2,401.90      100.00     1,000.00      3,401.90           

9.12   ทอ PVC 1/2" + ขอตอ 4.00        ทอน 49.16        196.64        80.00       320.00        516.64              

37,121.10          

1,065,987.19     

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา
แบบ ปร.4 แผนท่ี   6/9

หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

รวมรายการ จํานวน

ยอดยกไป

ยอดยกมา

รวม 9



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1,065,987.19     

10     งานระบบไฟฟา

10.1   โคมไฟพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต 2*36 วัตต 18.00       ชุด 428.00      7,704.00      135.00     2,430.00      10,134.00          

10.2   โคมไฟพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต 1*36 วัตต 20.00       ชุด 215.00      4,300.00      135.00     2,700.00      7,000.00           

10.3   ตูควบคุมไฟฟา 2.00        ชุด 2,770.00    5,540.00      500.00     1,000.00      6,540.00           

10.4   สวิชชชนิดฝงผนัง 19.00       ชุด 68.00        1,292.00      20.40       387.60        1,679.60           

10.5   ปลั๊กเตาเสียบชนิดฝงผนัง 7.00        ชุด 70.00        490.00        21.00       147.00        637.00              

10.6   เตารับโทรศัพท 1.00        ชุด 64.00        64.00          19.20       19.20          83.20               

10.7   เตารับโทรทัศน 1.00        ชุด 66.00        66.00          19.80       19.80          85.80               

10.8   สายไฟฟาและอุปกรณ 1.00        เหมารวม 15,000.00  15,000.00    -          -             15,000.00          

10.9   ไฟฉุกเฉิน 1.00        ชุด 2,950.00    2,950.00      885.00     885.00        3,835.00           

10.10 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ 2.00        ชุด 3,600.00    7,200.00      1,080.00   2,160.00      9,360.00           

10.11 ติดตั้งมิเตอรไฟฟา 30 แอมป 1.00        ชุด 12,383.00  12,383.00    -          -             12,383.00          

66,737.60          

1,132,724.79     

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุรวม

ยอดยกมา

รวม 10

ยอดยกไป

แบบ ปร.4 แผนท่ี   7/9

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1,132,724.79     

11     งานระบบสุขาภิบาล

11.1   ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป 1600 ลิตร 1.00        ชุด 6,990.00    6,990.00      500.00     500.00        7,490.00           

11.2   ถังดักไขมันสําเร็จรูป 1.00        ชุด 2,350.00    2,350.00      500.00     500.00        2,850.00           

11.3   บอดักขยะและไขมัน 1.00        ชุด 1,200.00    1,200.00      100.00     100.00        1,300.00           

11.4   บอพักคสล. 8.00        บอ 800.00      6,400.00      100.00     800.00        7,200.00           

11.5   งานวางทอระบายนํ้า คสล. 0.30 * 1.00 ม. 40.00       ม. 289.72      11,588.80    36.00       1,440.00      13,028.80          

31,868.80          

12     งานอื่นๆ

12.1   ราวระเบียงสแตนเลส 10.00       ม. 1,500.00    15,000.00    -          -             15,000.00          

12.2   บัวเชิงผนังไมเน้ือแข็ง 3/4 *4 น้ิว 82.00       ม. 40.00        3,280.00      -          -             3,280.00           

12.3   ชุดผนังและประตูหองนํ้าสําเร็จรูป 4.00        ชุด 6,000.00    24,000.00    650.00     2,600.00      26,600.00          

44,880.00          

ยอดยกไป 1,209,473.59     

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย

แบบ ปร.4 แผนท่ี   8/9

คาวัสดุ คาแรงงาน
รวม

ยอดยกมา

รวม 11

รวม 12



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

-                   

13     งานครุภัณฑ พรอมติดต้ัง

13.1   เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000BTU 4.00        เครื่อง 37,000.00  148,000.00  -          -             148,000.00         

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558)

13.2   ตูเย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 1.00        ตู 19,000.00  19,000.00    -          -             19,000.00           

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558)

13.3   พัดลมติดผนัง 7.00        ตัว 2,500.00    17,500.00    -          -             17,500.00           

13.4   โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 น้ิว 1.00        เครื่อง 17,000.00  17,000.00    -          -             17,000.00           

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558)

201,500.00         

ยอดยกไป 201,500.00         

ผูประมาณราคา.........................................................(นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด) นายชางโยธา 6ว             ผูตรวจสอบ.............................................(นายธนเดช  เช่ียวจอหอ) ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุ

แบบ ปร.4 แผนท่ี   9/9

รวม

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

ยอดยกมา

รวม 13

รายการ จํานวน



กลุมงาน/งาน                            อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง               กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                          องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขท่ี                                แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.1ศพด.1) แบบไมตอกเข็ม

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง   องคการบริหารสวนตําบลกําปง

มีจํานวน 9 หนา

28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หนวย   :  บาท

ลําดับ Factor F หมายเหตุ

1 1.2726

2 1.2721

3 1.3365

4 1.2509

5 1.0000     

6 1.0000     

เงินลวงหนาจาย 0%

เงินประกันผลงานหัก 0%

ดอกเบ้ียเงินกู 7%

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

รวมคางานกอสราง บาท

สรุป รวมราคาคากอสรางเปนเงินท้ังสิ้น บาท

ปรับเปนเงินงบประมาณเพียง บาท

ตัวอักษร

1.ราคาวัสดุพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม  2558

2.ราคาวัสดุตามบัญชีราคากลางงานกอสรางอําเภอโนนไทย

ผูประมาณราคา ตรวจสอบประมาณราคา

             (นายธนเดช  เช่ียวจอหอ)    ผอ.กองชาง

              (นายสุรพล  พูนสวัสดิ์)    ปลัด อบต.กําปง

3.ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง(โซลา) อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ราคา 23.29   บาท/ลิตร 

1,743,071.3601         

งานทาง

1,538,571.36              

201,500.00                

3,000.00                   

1,209,473.59

201,500.00

3,000.00

งานสะพานและทอเหลี่ยม

แบบ  ปร.5 (ก)

แบบสรุปคากอสราง

แบบ ปร.4 ท่ีแนบ 

คํานวณราคากลางเมื่อวันท่ี

คากอสรางคางานตนทุนรายการ

เง่ือนไขการใชตาราง Fcator F

งานอาคาร

1,743,071.36

1,743,000.00

งานชลประทาน

คางานครุภัณฑ

งานไมปรับราคา(ปายโครงการ+ปายประชาสัมพันธ)

   ลงช่ือ                                 เห็นชอบโครงการ

    -  พิจารณา

ลงช่ือ                             กรรมการกําหนดราคากลาง    ลงช่ือ                                   เสนอโครงการ

                นายชางโยธา 6ว                            ผอ.กองชาง
           (นางสาวณัฐชญา  ปานโตน)                   (นายธนเดช  เช่ียวจอหอ)     

  -  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

      (นายธนเดช  เช่ียวจอหอ)        ผูอํานวยการกองชาง

ลงช่ือ                          ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง    ลงช่ือ                                   อนุมัติโครงการ

      (นายสุรพล  พูนสวัสดิ์)           ปลัด อบต.              (นายมีชัย  จงสันเทียะ)    นายก อบต.กําปง

 หนึ่งลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถวน

   (นายสัมพันธ  ไชยเสน)       นายขางโยธา 6ว

ลงช่ือ                            กรรมการกําหนดราคากลาง



 



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1       งานปรับพ้ืนท่ี

1.1     งานปรับพ้ืนท่ีและวางผังกอสราง 315 ตารางเมตร 1.00        งานเหมา

1.2     งานดินขุดพรอมถมกลับ 28.00       ลบ.ม.

2       งานโครงสราง

2.1     คอนกรีตโครงสราง 53.00       ลบ.ม.

2.2     คอนกรีตหยาบ 4.00        ลบ.ม.

2.3     ทรายหยาบ 44.00       ลบ.ม.

2.4     เหล็ก DB 16 มม. 12.00    เสน 0.1896     ตัน

2.5     เหล็ก RB 12 มม. 194.00  เสน 1.7227     ตัน

2.6     เหล็ก RB 6 มม. 411.00  เสน 0.9124     ตัน

2.7     ลวดผูกเหล็ก 85.00       กก.

2.8     ไมแบบ 1"x6"  คิด 1ใน 3 153.33     ลบ.ฟ.

2.9     ไมเครายึดแบบ 1 1/2"x3"  คิด 1 ใน 3 46.00       ลบ.ฟ.

2.10   คาแรงงานประกอบไมแบบ 460.00     ตร.ม.

2.10   ตะปู 58.00       กก.

ผูเสนอราคา

รวม หมายเหตุ

รวม 1

รวม 2

ยอดยกไป

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

แบบ ปร.4 แผนท่ี   1/9

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

3       งานโครงสรางหลังคา

3.1     กระเบื้องลอนคู  (สีระบุภายหลัง) 615.00     แผน

3.2     ครอบสันลอนคู (สีระบุภายหลัง) 225.00     แผน

3.3     ครอบสามทาง (สีระบุภายหลัง) 4.00        แผน

3.4     ครอบหางมน (สีระบุภายหลัง) 8.00        แผน

3.5     ทอเหล็ก ศก. 2 น้ิว หนา 3.2 มม. 38.00       ทอน

3.6     ทอเหล็ก ศก.1 1/ 2 น้ิว หนา 3.2 มม. 34.00       ทอน

3.7     เหล็กตัวซี 100*50*20*2.3 มม. 62.00       ทอน

3.8     86.00       ม.

3.9     86.00       ม.

3.10   แผนกันนกยาว 0.60 ม.  144.00     แผน

3.11   รางนํ้าฝนสังกะสี เบอร28 16.00       ม.

3.12   ขอยึดกระเบื้อง 1,750.00   อัน

3.13   คาแรงเช่ือมโครงหลังคา 276.00     ตร.ม.

ผูเสนอราคา

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

หนวย

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

ยอดยกไป

รวม หมายเหตุ

ยอดยกมา

เชิงชายไมสําเร็จรูป      

ปดเชิงชายไมสําเร็จรูป     

รวม 3

รายการ จํานวน
คาวัสดุ คาแรงงาน

แบบ ปร.4 แผนท่ี   2/9



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

4       งานผิวพ้ืน (ลวดลาย สี ระบุภายหลัง)

4.1     พ้ืนกระเบื้องเคลือบผิวมัน 12" * 12" (ลวดลาย สี ระบุภายหลัง) 120.00     ตร.ม.

4.2     พ้ืนกระเบื้องเคลือบผิวมัน 8" * 8" (ลวดลาย สี ระบุภายหลัง) 72.00       ตร.ม.

4.3     พ้ืนกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ 8" * 8"  (ลวดลาย สี ระบุภายหลัง) 24.00       ตร.ม.

(รวมปูทรายและยาแนว)

4.5     พ้ืนซิเมนตขัดมัน 99.00       ตร.ม.

5       งานผนัง

5.1     ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน 252.00     ตร.ม.

5.2     งานฉาบปูนเรียบ 355.00     ตร.ม.

5.3     ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"  77.00       ตร.ม.

5.4     ผิวบุกระเบื้องเคลือบ  2"x4" 42.00       ตร.ม.

5.5     36.00       ตร.ม.

5.6     เสาเอ็น + ทับหลัง คสล. 131.00     ม.

ผูเสนอราคา

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

รวม หมายเหตุ

ยอดยกไป

ยอดยกมา

รวม 4

ฉาบปูนเรียบเซาะรอง

รวม 5

แบบ ปร.4 แผนท่ี   3/9

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

6       งานฝาเพดาน

6.1    120.00     ตร.ม.

โครงเคราเหล็กอาบสังกะสี

6.2    ฝาเพดานยิมซั่มบอรด 9 มม.ชนิดกันช้ืน 42.00       ตร.ม

ฉาบรอยตอเรียบ โครงเคราเหล็กอาบสังกะสี

6.3    ฝาชายคาระแนงสําเร็จรูปบุตาขายกันแมลง 86.00       ตร.ม.

โครงเคราไมเน้ือแข็ง 1 1/2 * 3 น้ิว

7       งานสี

7.1    งานสีนํ้าพลาสติก 553.00     ตร.ม.

7.2    งานสีนํ้ามันท่ัวไป 108.00     ตร.ม.

ผูเสนอราคา

ยอดยกไป

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

รวม หมายเหตุ

ยอดยกมา

ฝาเพดานยิมซั่มบอรด 9 มม. ฉาบรอยตอเรียบ

รวม 6

รวม 7

แบบ ปร.4 แผนท่ี   4/9

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

8       งานประตูหนาตาง

8.1     ป-1 2.00        ชุด

8.2     ป-2 3.00        ชุด

8.3     ป-3 1.00        ชุด

8.4     น-1 2.00        ชุด

8.5     น-2 2.00        ชุด

8.6     น-3 7.00        ชุด

8.7     น-4 4.00        ชุด

ผูเสนอราคา

รวม หมายเหตุ

ยอดยกมา

รวม 8

ยอดยกไป

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

แบบ ปร.4 แผนท่ี   5/9

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

คํานวณราคากลางโดย                       นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด เมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

9 งานสุขภัณฑ

9.1     โถสวมพรอมฝารองน่ังและอุปกรณครบชุด (สําหรับเด็ก) 4.00        ชุด

9.2     อางลางหนาชนิดแขวนพรอมอุปกรณครบชุด (สําหรับเด็ก) 2.00        ชุด

9.3     สายฉีดชําระ 4.00        ชุด

9.4     ฝกบัวสายออนพรอมกอกเดี่ยว 5.00        ชุด

9.5     กระจกเงา ครบชุด 2.00        ชุด

9.6     ท่ีวางสบู 5.00        ชุด

9.7     ราวแขวนผา 4.00        ชุด

9.8     ตะแกรงกรองผงท่ีพ้ืนชนิดดักกลิ่น 7.00        ชุด

9.10   ทอ PVC 4" + ขอตอ 3.00        ทอน

9.11   ทอ PVC 2" + ขอตอ 10.00       ทอน

9.12   ทอ PVC 1/2" + ขอตอ 4.00        ทอน

ผูเสนอราคา

รวม หมายเหตุ

ยอดยกมา

รวม 9

ยอดยกไป

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

แบบ ปร.4 แผนท่ี   6/9



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

10     งานระบบไฟฟา

10.1   โคมไฟพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต 2*36 วัตต 18.00       ชุด

10.2   โคมไฟพรอมหลอดฟลูออเรสเซนต 1*36 วัตต 20.00       ชุด

10.3   ตูควบคุมไฟฟา 2.00        ชุด

10.4   สวิชชชนิดฝงผนัง 19.00       ชุด

10.5   ปลั๊กเตาเสียบชนิดฝงผนัง 7.00        ชุด

10.6   เตารับโทรศัพท 1.00        ชุด

10.7   เตารับโทรทัศน 1.00        ชุด

10.8   สายไฟฟาและอุปกรณ 1.00        เหมารวม

10.9   ไฟฉุกเฉิน 1.00        ชุด

10.10 ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ 2.00        ชุด

10.11 ติดตั้งมิเตอรไฟฟา 30 แอมป 1.00        ชุด

ผูเสนอราคา

รวม หมายเหตุ

ยอดยกมา

รวม 10

ยอดยกไป

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

แบบ ปร.4 แผนท่ี   7/9



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

11     งานระบบสุขาภิบาล

11.1   ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป 1600 ลิตร 1.00        ชุด

11.2   ถังดักไขมันสําเร็จรูป 1.00        ชุด

11.3   บอดักขยะและไขมัน 1.00        ชุด

11.4   บอพักคสล. 8.00        บอ

11.5   งานวางทอระบายนํ้า คสล. 0.30 * 1.00 ม. 40.00       ม.

12     งานอื่นๆ

12.1   ราวระเบียงสแตนเลส 10.00       ม.

12.2   บัวเชิงผนังไมเน้ือแข็ง 3/4 *4 น้ิว 82.00       ม.

12.3   ชุดผนังและประตูหองนํ้าสําเร็จรูป 4.00        ชุด

ยอดยกไป

ผูเสนอราคา

รวม หมายเหตุ

ยอดยกมา

รวม 11

รวม 12

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

แบบ ปร.4 แผนท่ี   8/9



กลุมงาน/งาน                                    อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง                      กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                                  องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา     แบบเลขท่ี   สถ.1ศพด.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น                                 

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง    องคการบริหารสวนตําบลกําปง

ลําดับ

ท่ี หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

13     งานครุภัณฑ พรอมติดต้ัง

13.1   เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 30,000BTU 4.00        เครื่อง

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558)

13.2   ตูเย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 1.00        ตู

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558)

13.3   พัดลมติดผนัง 7.00        ตัว

13.4   โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 น้ิว 1.00        เครื่อง

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2558)

ยอดยกไป

ผูเสนอราคา

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

รวม หมายเหตุ

ยอดยกมา

รวม 13

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน และราคา

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

แบบ ปร.4 แผนท่ี   9/9





กลุมงาน/งาน                            อาคาร

ชื่อโครงการ/งานกอสราง               กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.ศพด.1)  แบบไมตอกเข็ม

สถานท่ีกอสราง                          องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขท่ี                                แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขนาดไมเกิน 50 คน (สถ.1ศพด.1) แบบไมตอกเข็ม

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง   องคการบริหารสวนตําบลกําปง

มีจํานวน 9 หนา

 เดือน  พ.ศ.  

หนวย   :  บาท

ลําดับ Factor F หมายเหตุ

1 1.2726

2 1.2721

3 1.3365

4 1.2509

5 1.0000     

6 1.0000     

เงินลวงหนาจาย 0%

เงินประกันผลงานหัก 0%

ดอกเบ้ียเงินกู 7%

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

รวมคางานกอสราง บาท

สรุป รวมราคาคากอสรางเปนเงินท้ังสิ้น บาท

ปรับเปนเงินงบประมาณเพียง บาท

ตัวอักษร

1.ราคาวัสดุพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา ประจําเดือนสิงหาคม  2558

2.ราคาวัสดุตามบัญชีราคากลางงานกอสรางอําเภอโนนไทย

ผูเสนอราคา

           (บริษัท/หาง/หจก.)

                ประทับตรา

3.ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง(โซลา) อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ราคา 23.29   บาท/ลิตร 

เง่ือนไขการใชตาราง Fcator F

คางานครุภัณฑ

งานไมปรับราคา(ปายโครงการ+ปายประชาสัมพันธ)

งานชลประทาน

งานสะพานและทอเหลี่ยม

งานทาง

งานอาคาร  

แบบ  ปร.5 (ก)

แบบสรุปคากอสราง

แบบ ปร.4 ท่ีแนบ 

คํานวณราคากลางเมื่อวันท่ี

รายการ คางานตนทุน คากอสราง



 


	»ÃÐ¡ÒÈÍ§¤ì¡ÒÃºÃÔËÒÃÊèÇ¹µÓºÅ¡Ó»Ñ§.pdf
	»Ã.4.pdf
	»Ã.5.pdf
	»Ã.4 (à»ÅèÒ).pdf
	»Ã.5 (à»ÅèÒ).pdf

