
1 ชื่อโครงการ   ซ่อมแซมสะพานแขวน  กม.32  พร้อมตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 3  จุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวดัยะลา

2 วงเงินทีไ่ด้รับการจัดสรร  380,000         บาท
3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมสะพานแขวน  กม.32  พร้อมตดิตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 3  จุด
ขนาดกว้าง  1.50  เมตร ยาว  80.00  เมตร

4 ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่ 24  กันยายน  2556   เป็นเงิน  380,000   บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1   แบบ  ปร.4  และแบบ ปร.5
5.2
5.3
5.4

6 รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
6.1 นายสุนทร   จารุธนกุล
6.2 นางสาวนูรีซัน  อาลีมามะ
6.3 นางสาวมารีแย  บาเน็ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจา้งก่อสร้าง



แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา
โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมสะพานแขวน  กม.32  พร้อมติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 3  จุด
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  1.50  เมตร ยาว  80.00  เมตร
สถานทีก่่อสร้าง บ้าน กม.32 หมู่ที ่2 ต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา
หน่วยงาน ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา
ประมาณการโดย นายมูฮ ามัดกันดา  หะยีมามุ เมื่อวันที ่ 24  กันยายน  2556

รวมเปน็เงิน
(บาท)

ประเภทงานก่อสรา้ง
งานทาง 284,870.00  1.2708  362,012.80   Factor:F
งานเบด็เตล็ด เงินจ่ายล่วงหน้า  0 %
ค่าตอบแทนพเิศษ 5% 0.05      18,100.64     หกัประกันผลงาน  0 %
(ตามมติ  ครม.18 ม.ค.48) ดอกเบี้ยเงินกู้  7 %

ภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 %

380,113.44   
380,000.00   

(ตัวอักษร)  (เงินสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)......................................ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจ
      (นายมูฮ ามัดกันดา  หะยีมาม)ุ               (นายสุนทร   จารุธนกุล)
                นายช่างโยธา รอง ปลัด อบต.รักษาราชการแทนหวัหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)...............................................อนุมัติ
              (นายแวมะยูโซะ  ตุสาตู)
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอัยเยอร์เวง

หมายเหตุล าดับ

รวมราคาค่าก่อสร้าง
คิดเปน็วงเงินงบประมาณ

รายการ จ านวนเงิน Factor:F



แบบ ปร.4

ราคา/หน่วย เปน็เงิน ราคา/หน่วย เปน็เงิน
1 งานพ้ืนสะพาน 120 ตร.ม. 425.00  51,000.00     51,000.00      

ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 4" x 1.50  ม. 645 ทอ่น 180.00     116,100.00  116,100.00    ราคาวัสดุ
ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 4" x 4.00  ม. 80 ทอ่น 480.00     38,400.00    38,400.00      ใช้ราคาวสัดุ
ไม้เนื้อแข็ง 1"  x 4" x 4.00  ม. 40 ทอ่น 320.00     12,800.00    12,800.00      พาณิชยจ์งัหวดั

ไม้เนื้อแข็ง 1" x 10" x 4.00  ม. 40 ทอ่น 800.00     32,000.00    32,000.00      สอบถามจากร้าน

น๊อต 2 หนุ ยาว 4" 2,770 ตัว 6.00        16,620.00    16,620.00       -หจก.เบตงสินวฒันา

ยูแคมบ ์ขนาด 2 หนุ 80 ตัว 20.00       1,600.00     1,600.00         -หจก.วิลัยพาณิชย์

ยูแคมบ ์ขนาด 4 หนุ 210 ตัว 32.00       6,720.00     6,720.00         -บริษทั กวงเล้ง จ ากดั

2 งานไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าแรงงาน
โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออฯ 36 วตัต์ 3 ชุด 250.00     750.00        250.00  750.00         1,500.00        ใช้ของส านักมาตราฐาน

สายไฟแกนคู่ VAF 2 x 1.5 มม. 1 ขด 1,700.00   1,700.00     1,700.00        งบประมาณ
สวติเปดิ - ปดิ 1 ชุด 150.00     150.00        150.00          ส านกังบประมาณ

ทอ่ร้อยสายไฟ ขนาด 16  มม. 45 ทอ่น 35.00       1,575.00     1,575.00        
สายอ่อน  ขนาด  16 มม. 4 เมตร 25.00       100.00        100.00          
ข้อต่อตรง 40 อัน 25.00       1,000.00     1,000.00        
ข้อต่อสามทาง 3 อัน 35.00       105.00        105.00          

3 อ่ืน ๆ
ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย 3,500.00   3,500.00     3,500.00        

284,870.00    
1.2708 362,012.80    

5% 18,100.64      
380,113.44    
380,000.00    

(ตัวอักษร)  (เงินสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)......................................ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ)...............................................ผู้ตรวจ
      (นายมูฮ ามัดกันดา  หะยีมาม)ุ               (นายสุนทร   จารุธนกุล)

                นายช่างโยธา รอง ปลัด อบต.รักษาราชการแทนหวัหน้าส่วนโยธา

ปริมาณ หน่วย

ราคาค่าก่อสร้าง
คิดเปน็วงเงินงบประมาณ

รายการ

รายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
ซ่อมแซมสะพานแขวน  กม.32  พร้อมติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 3  จดุ

ขนาดกว้าง  1.50  เมตร ยาว  80.00  เมตร
บ้าน กม.32 หมู่ที่ 2 ต าบลอัยเยอร์เวง  อ าเภอเบตง  จงัหวัดยะลา

ที่

รวมเงิน
ค่า  Factor  F: ราคาค่าก่อสร้าง +Factor

เงินเพิ่มพเิศษเพื่อแรงจูงใจในการปฏบิติัการ

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน
รวมเปน็เงิน หมายเหตุ


