
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง 
จังหวัดระยอง (ปรับปรุงโรงยิมส์ ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง และสระว่ายใ]ๆ)

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๕๒,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน

โดยลังเฃป (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘,๐๖๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประการตามมติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานอาคาร , 

โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (8 0 0 ) (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (8 0 0 ) (ปร.๔ ครุภัณฑ์) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายซื่อคณะกรรมการคำหนดราคากลาง
๖.๑ นายบุญขัย เอี่ยมตระกูล วิศวกรโยธาขำนาญการ
๖.๒ นายมนัส ฟังข,จร นายซ่างโยธาขำนาญงาน
๖.๓ นายคทา จันทลักขณา สถาปนิกปฏิบัติการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง 
กรรมการกำหนดราคากลาง 
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงาบก่อสร้าง
ราคากลางงาบก่อสร้าง แผนงาบการศาลนาๆ
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง # 3 4 ห15า 209

(ปรับปรุงโรงยิมส์ 2,500 ท่ีน่ัง และสระว่ายนํ้า)
สถานที่ดำเนิบการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
หน่วยงาบเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
แบบเลขที่ 1216/2560 จำนวน 17 แผ่น

ปีงบประมาณ 2559 แบบ ปร.6 แผ่นท่ี 1/1

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ลำดับ รายการ ค่างาบก่อสร้าง
หมายเหตุ

สรุปราคางาบก่อสร้างอาคาร
1 ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 8,019,997.79

(ปรับปรุง'โรงยิมส์ 2,500 ที่นั่ง,สระว่ายนํ้าและระบบระบายนํ้า )
รวมเงิน ประ๓ ทงาบก่อสร้างอาคาร 8,019,997.79

สรุปราคาค่าครุภัณฑ์
2 งานครุภัณฑ์ 47,800.00

รวมเงิน ประ๓ ทงานครุภัณฑ์ 47,800.00

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 8,067,797.79

สรุป
ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น 8,067,000.00

ราคากลาง (แปดล้านหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงซ่ือ)
(นายบุญขัย เอี่ยมตระกูล) 

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงซือ) กรรมการ
(บายมนัส ฟ้งขจร) 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลง'ซ ื่อ )^— -' กรรมการ
(นายคทา จับทลักฃณา)

สถาปนิกปฎิบ้ติการ



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
ปีงบประมาณ 2559 แบบ ปร.5 (ข) แผ่นที่ 1/1

ราคากลางงาบก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงซ ่อมแซมสนามกีฬา เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าปรับปรุงซ ่อมแซมสนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง (ปรับปรุงโรงยิมส์ 2,500 ที่นั่ง และสระว่ายน ํ้า) 
สถานที่ดำเนินการ ตำบลเน ินพระ อำเภอเม ืองระยอง จังหวัดระยอง 

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

แบบเลขที่ 1216/2560 จำนวน 17 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ลำดับ รายการ ค่างาน ภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม

ค่างานก่อสร้าง หมายเหตุ

1 งานครุภ ัณฑ ์ 47,800.00 47,800.00

รวมค่าก่อสร้าง 47,800.00

(ลงขื่อ) )  X^  .  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบ ุญข ัย เอ ี่ยมตระกูล)

ว ิศวกรโยธาขำนาญการ

(ลงซือ) กรรมการ

(นายมนัส ฟ้งขจร) 

นายช ่างโยธาขำนาญ งาน
(นายคทา จันทลักขณา) 

สถาปนิกปฏิบ ัต ิการ



ปีงบประมาณ 2559 ปร.4 (ครุภัณฑ์) แผ่นที่ 1/1 
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (งานครุภัณฑ์)

ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงซ ่อมแซมสนามกีฬา เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าปร ับปรุงซ ่อมแซมสนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง (ปรับปรุงโรงยิมส์ 2 ,5 00  ที่นั่ง และสระว่ายน ํ้า)
สถานที่ดำเนินการ ตำบลเน ิบพระ อำเภอเม ืองระยอง จังหวัดระยอง 

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

แบบเลขที่ 1 2 1 6 /2 5 6 0  จำนวน 17 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560
ลำดับ ปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุ ค ่าแรงงาน รวมเงิน

หมายเหตุ
ที่ จำนวน หน่วย ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
1 งานครุภัณฑ์

- ป ็มน ํ้าอ ัตโนมัต ิแบบอินเวอร์เตอร์ 

ขนาด 5 00  พ  '

2 .00 เครื่อง 2 3 ,90 0 .00 4 7 ,80 0 .00 4 7,800.00

รวมหมวดงานครุภัณฑ์ 47,800.00

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบ ุญข ัย เอ ี่ยมตระกูล) 

ว ิศวกรโยธาขำนาญการ

(ลงซื่อ)

(นายมนัส ฟ ้งขจร) 

นายช ่างโยธาขำนาญงาบ

กรรมการ (ลงซื่อ) กรรมการ

(นายคทา จัน'ทลักขณา) 

สถาปนิกปฏิน ัด ิการ



ปีงบประมาณ 2559 แบบ ปร.5(ก) แผ่นที่ 1/1
แบบสรุปรายการและปริมาณงาบก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงซ ่อมแซมสนามกีฬา เพ ื่อจ ่ายเป ็นค ่าปร ับปรุงซ ่อมแซมสนามกีฬากลาง จ ังหวัดระยอง (ปรับปรุงโรงยิมส์ 2 ,5 00  ที่นั่ง และสระว่ายบ ํ้า) 

สถานที่ดำเนินการ ตำบลเน ินพระ อำเภอเม ืองระยอง จังหวัดระยอง 

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

แบบเลขที่ 1 2 1 6 /2 5 6 0  จำนวน 17 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ลำดับที่ รายการ ค่างานต้นทุน โ:306๐โ ? ค่างาบก่อสร้าง
หมายเหตุ

1

สรุปราคาค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงซ ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 6 ,1 74 ,929 .00 1.2988 8 .019 ,997 .79

โล(ะ1:๐โ โ1 งาบก่อสร้างอาคาร
- เง ินล ่วงหน ้าจ ่าย 096 - เงินประกันผลงานหัก 096
- ดอกเบ ี้ย เง ิน ก ู้ 696 ต่อปี - ภาษ ีม ูลค ่าเพ ิ่ม  (V/ง’) 70/0

รวมประ๓ ทงานอาคาร 8,019,997.79

(ลงฃือ 0 เ - - " กรรมการ

(บายมนัส ฟังข'จร) 

นายช ่างโยธาชำนาญงาน

(ลงขื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบ ุญข ัย เอ ี่ยมตระกูล) 

ว ิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายคทา จันทลักฃณา) 

สถาปนิกปฏิบ ัต ิการ



จงบประมาณ 2559 แบบ ปร. 4 แผ่นท่ี 1/2
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีหา เพื้อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีหากลาง จังหวัดระยอง (ปรับปรุงโรงยิมส์ 2,500 ที่นั่ง และสระว่ายบํ้า) - 
สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค่การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

แบบเลขที่ 1216/2560 จำนวน 17 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ที รายการ จำนวน หนวย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน 

(บาท)
หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม
1 งาน'ปรับปรุง'โรงยิมส์ 2 ,500 ท่ีน่ัง

1.1 งานพื้นสนาม

- ■ งานร้ือถอนพ้ืนปาร์เก้ของเดิม 2.575.00 ตร.ม. - - 20.00 51,500.00 51,500.00
- งานทำความละอาดและขัดพื้นเดิมให้เรียบ 2,575.00 ตร.ม. - - 30.00 77,250.00 77,250.00
- เสริมปรับระดับด้วยมอรีตาผสมเคมีกับแตกร้าว 2,575.00 ตร.ม. 250.00 643,750.00 50.00 128,750.00 772,500.00

พร้อมขัดเรียบ

- สนามฟุตซอลพื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน

5 ลำดับขั้น หนา 5 มม. พร้อมตีเส้นสนามตาม 2,575.00 ตร.ม. 1,600.00 4,120,000.00 - - 4,120,000.00
มาตรฐาน

1.2 งาบปรับปรุงห้องนํ้า

- รื้อถอนบานประตูห้องนํ้าเดิม 8.00 บาน - - 70.00 560.00 560.00

- ติดตั้งบานประตูไมเ้นื้อแขิ งพร้อมเกล็ดระบาย - 8.00 บาน 11,000.00 88,000.00 105.00 840.00 88,840.00

อากาค

- รื้อถอนประตู+ผนังกั้นห้องนํ้าของเดิม 31.00 ขุด - - 150.00 4,650.00 4,650.00

- ประตู+ผนังกั้นห้องนํ้าสำเร็จรูป 31.00 ขุด 15,000.00 465,000.00 - - 465,000.00

- ตะแกรงดับกลินห้องบํ้า 2 น้ิว 4.00 ขุด 350.00 1,400.00 - - 1,400.00

- โถส้วมนั่งราบแบบมืหม้อนํ้า รุ่น 7เะ-2103 8.00 ขุด 9,002.00 72,016.00 450.00 3,600.00 75,616.00

1.3 ตาข่ายกันนก (ชนิด ? ? . ข่องตาข่ายขนาด 964.00 ดร.ม. 40.00 38,560.00 10.00 9,640.00 48,200.00

2x2 ซม.)

1.4 ประตูเข้าด้านหน้า+หน้าตาง+กระจกติดตาย 1.00 ขุด 84,530.00 84,530.00 - - 84,530.00

1.5 ซ่อมแซมท่อระบายนํ้าฝน 10.00 จุด 1,500.00 15,000.00 300.00 3,000.00 18,000.00

1.6 ฃอมแซมอัฒจันทร์แบบพับเก็บได้ 1.00 งาน 30,000.00 30,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00

2 งานปรับปรุงสระว่ายนํ้า
2.1 สระว่ายนํ้า

- รื้อถอนกระเบื้องขอบสระของเดิม 1.00 งาน - - 3,000.00 3,000.00 3,000.00

- แผนหินแกรนิตดำพร้อมพนทราย หนา 2 ซม. 142.00 เมตร 660.00 93,720.00 52.00 7,384.00 101,104.00

- งานซ่อมแซมขอบรางระบายนํ้า ค.ส.ล. 142.00 เมตร 300.00 42,600.00 90.00 12,780.00 55,380.00

2.2 ห้องนํ้า

- ท่อ ผ เ:.ข น าด  1" 41.00 ท่อน 106.00 4,346.00 120.00 4.920.00 9,266.00



ปีงบประมาณ 2559 แบบ ปร. 4 แผ่นท่ี 1/2
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง (ปรับปรุงโรงยิมส์ 2,500 ที่นั่ง และสระว่ายนํ้า) 
สถานที่ดำเนินการ ตำบลเนิบพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

แบบเลขท่ี 1216/2560 จำนวน 17 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ท่ี รายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ราคารวม หมายเหตุ
ปริมาณงาน หน่วย จำบวบเงิน รวม จำนวนเงิน รวม

- ท่อ ผ(ะ/ขนาด 1/2" 26.00 ท่อน 54.00 1,404.00 120.00 3,120.00 4,524.00
- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1.00 งาบ 3,104.00 3,104.00 931.00 931.00 4,035.00
- ฝืกบัวเรนซาวเวอร์ มูลซาโดว์ แ200 12.00 ชุด 8,339.00 100,068.00 170.00 2,040.00 102,108.00
- โถส้วมนั่งราบแบบมืหม้อนํ้า รุ่น 7^-2103 5.00 ชุด 9,002.00 45.010.00 450.00 2,250.00 47,260.00

3 งานปรับปรุงระบบระบายนํ้า
- เจาะท่อระบายนํ้าพร้อมซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี 6.00 จุด 1,000.00 6,000.00 - - 6,000.00
- ท่อ เวห(ะ. 2 น้ิว 3.00 ท่อน 242.00 726.00 160.00 480.00 1,206.00

ค่าวัสดุและค่าแรงงาบ 6,174,929.00

(ลงซื่อ) )  V  4 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาซำนาญการ

(ลงซื่อ) (ะ )\0 ^  
(นายมนัส ฟังขจร)

นายซ่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ กรรมการ

(นายคทา จันทลักฃณา)

สถาปนิกปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดระยอง (ปรับปรุง 
โรงยิมส์ ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง และสระว่ายนั่า)
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน 
งวดท่ี ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิปัติงาน งานโรงยิมส์ ๒,๕๐๐ ท่ีน่ัง โดย 
ปรับปรุงห้องนํ้าแล้วเสร็จ, งานติดตั้งตาข่ายกันนกแล้วเสร็จ, งานซ่อมแซมท่อระบายนํ้าฝนแล้วเสร็จ, งานซ่อมแซม 
อัฒจันทร์แบบพับเก็บได้แล้วเสร็จ และงานรื้อถอนพื้นสนามปาร์เก้เดิมแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง
งวดท่ี ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งานปรับปรุง'โรงยิมส์ ๒,๕๐๐ 
ท่ีน่ัง โดยดิดตั้งประตูแล้วเสร็จ, งานพื้นสนามยางสังเคราะห์สียูริเทน หนา ๕ มม. พร้อมตีเส้นสนามแล้วเสร็จ และ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง
งวดสดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน งานอาคารสระว่ายนํ้า โดย 
รื้อถอนกระเบื้องขอบสระ, งานปูหินแกรนิตขอบสระแล้วเสร็จ, งานซ่อมรางระบายนํ้าสระว่ายนํ้าแล้วเสร็จ, 
งานปร ับปร ุงห ้องน ํ้าแล ้วเสร ็จ และงานอื่น  ๆ ท ี่ระบ ุไวในแบบแปลนและส ัญญ าจ ้างแล ้วเสร ็จ และ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

ว
(นายบุญขัย เอยมตระกูล) 

วิศวกรโยธาขำนาญการ 
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองข่างขอเสนอ ดังนี้
๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร 
๒. ระยะเวลาคํ้าประกันความขำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี


