
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้ๆง

๑. ชีอโครงการ โครงการปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าจองโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยลังเฃป โดยปรับปรุงผิวพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ มีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๔ ตารางเมตร 

(ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศตามมติ ครม.ลงวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๔๔๔ ประเภทงานอาคาร

จ ุ* ^  I  V  ^โดยมีเอกสารประกอบ ดังน้ี
๔.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (8 0 0 ) (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๔ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
๔.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายขื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายมนัส ฟ้งฃจร นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๒ นางมานิตา รัตนเจริญ นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๓ นางสาวศัลสนีย์ วิเชียรรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
๖.๔ นายถกลซัย สุนทรเวชพงษ์ วิศวกรโยธาปฏิน้ตการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง 
กรรมการกำหนดราคากลาง 
กรรมการกำหนดราคากลาง 
กรรมการกำหนดราคากลาง



ปีงบประมาณ 2560 แบบ ปร.6 แผ่นท่ี 1/1
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง ข้0 10 หน้า 260
โครงการ ปรับปรุ ?อาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาบตาพุดฟ้'นพิทยาคาร แผนงานการสืกษ'า
สถานท่ีก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงาบเจ้าของโครงการ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดระยอง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)
แบบเลขที่ 1212/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
1 .  ลาดบ รายการ ค่างานก่อสร้าง หมายเหตุ

1
สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารอบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาบตาพุดพันทิพยาคาร 2,008,314.00

สรุป

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 
ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น 

ราคากลาง (สองล้านบาทถ้วน)

2,008,314.00
2,000,000.00

(ลงขื่อ) (3 \0 ^ *  ะธานกรรมการกำหนดราคากลาง 
(นายมนส พิงขจร)

นายช่างโยธาขำนาญงาน

(ลงขื่อ) กรรมการ
(นางสารสัลสนย วิเชียรรัตน์)

วิศวกร'โยธา'ปฏิบัติการ

(ลงขื่อ) ^ น -
(นางมานิตา รัตนเจริญ) 
นายช่างโยธาขำนาญงาน

กรรมการ

กรรมการ



แบบสรุปปริมารและราคาค่าก่อสร้าง
ปีงบประมาณ 2560 แบบ ปร.ร(ก) แผ่นท่ี 1/1

ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
สถานท่ีก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)
แบบเลขที่ 1212/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่ รายการ ค่างานต้นทุน 1=301:01' ? ค่างาบก่อสร้าง
หมายเหตุ

1
สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง 1,540,000.00 1.3041 2,008,314.00

?ล0*๐โ ? งานก่อสร้างอาคาร
- เงินล่วงหน้าจ่าย 096 - เงินประกันผลงานหัก 096
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 696 ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ป/\7) 796

รวมค่าก่อสร้าง 2,008,314.00

(ลงขื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(บายมนัส ฟ้งขจร) 

นายข่างโยธาขำบาญงาน

(ลงขื่อ) - กรรมการ 
(บางสาวศัลสบีย์ วเจียรรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงขื่อ) กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ) 
นายข่างโยธาขำนาญงาน

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



ปีงบประมาณ 2560 แบบปร.4 แผ่นท่ี 1/1
, ' แบบแสดงรายการ ปริมาณงาบและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นทีโรงเรียบมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)
แบบเลขที่ 1212/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ลำดับ

จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมเงิน หมายเหตุ
ท่ี ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน (บาท)
1 งาบปรับปรุงพื้นและสิเดิม

- งานขัดทำความสะอาดและปรับซ่อมผิวพื้น 1,264.00 ตร.ม. 70.00 88,480.00 30.00 37,920.00 126,400.00
2 งาบพื้น

- ทำผิวพ้ืนโพลี่เรขื่น หนา 1 มม. 672.00 ตร.ม. 500.00 336,000.00 150.000 100,800.00 436,800.00
- ทำผิวพื้นยางสังเคราะห์ หนา 2.9 มม.พร้อมตีเส้น 592.00 ตร.ม. 1,450.00 858.400.00 200.000 118,400.00 976,800.00

รวมค่าวัสดุแล ะแรงงานทั้งหมด 1.540,000.00

(ลงขื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส ฟ้งฃจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงข่ือ) กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ) 
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงขื่อ) . กรรมการ
(บางสาวคลสนิย์ วิเชียรรัตป)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง 
ระยอง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน
งวดท่ี ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างปฏิบัติงานขัดทำความสะอาดและปรับ 
ซ่อมผิวพ้ืนท้ังหมด, งานทำผิวพ้ืนโพล่ีเรซ่ินแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็น 
ที่เรียบร้อย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เร่ิมสัญญาจ้าง
งวดสดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทำผิวพื้นยางสังเคราะห์, 
งานติเส้น, งานเก็บทำความสะอาด, งานติดต้ังปัายโครงการ แบบ ก. และงานอ่ืน  ๆในส่วนท่ีเหลือตามรูปแบบ 
รายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เร่ิมสัญญาจ้าง

(นายมนัส พิงข'จร)
นายข่างโยธาขำนาญงาน 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างขอเสนอ ดังน้ี
๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากใม่มืผลกระทบต่อการจราจร 
๒. ระยะเวลาคํ้าประกันความขำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี


