
                                            ปร.5 
                                                                      

องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง 
ประเภทงาน อาคาร ก่อสร้างสนามฟุตซอล กว้าง 26.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 936.00 ตร .ม
เจ้าของ   ส่วนโยธา   องค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง   อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
สถานที่ก่อสร้าง  ณ.สนามประจ าต าบลบือมัง  หมู่ที่ 6  ต าบลบือมัง อ าเภอรามันจังหวัดยะลา 
แบบเลขท่ี         / 2557   จ านวน 10 แผ่น    
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จ านวน     1     แผ่น   
ประมาณการเมือวันที่ ....17...... เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557        

ล ำดับ 
ที่ 

รำยกำร 

คา่วสัดแุละ 

คา่แรงงาน 
FACTOR F 

คา่ก่อสร้างทัง้หมด 
หมายเหต ุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท) 

1 ประเภทงานอาคาร       ราคาน้ ามันดีเซล อ.เมือง 
 1.1 งานสนามฟุตซอล 367,151.28 1.2726 467,236.72 29.00-29.99 บาท/ลิตร 

  1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นฯ 698,800.00 -    698,800.00 ระยะขนส่งวัสดุ 
  1.3 ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย - - - ประมาณ 18 กม. 

  และแนะน าโครงการจ านวน 1 ป้าย         
  เงือนไข         
  เงินประกันผลงานหัก   0   %         
  ดอกเบี้ยดเงินกู้             7  %         
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม               7  %         
      
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,166,036.72    

  
(บวก 5% ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุด ที ่กค 0408.4/7742 ลว.
2 พค.2550 

-    
 

  รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,166,036.72   
  คิดเป็นเงินประมาณการ 1,160,000.00   

    
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   

 

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 936.00 ตรม     
เฉลี่ยราคาประมาณยาว 1,239.31 บาท/ตรม     
ระยะเวลาก่อสร้าง   120วัน/จ านวน  2  งวด    ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบือมังที่..299../2557ลว.14.พ.ย.2557 
ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 180 วัน    เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน  
  
 ลงชื่อ นิรัตน์  ปลดทุกข์   ตรวจ                  (ลงชื่อ)  นิรัตน์ ปลดทุกข์   ประธานกรรมการ              
               (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)       (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)   
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบือมัง  
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        (ลงช่ือ)   จรวยพร เจือจนัทร์   กรรมการ   
                         (นางสาวจรวยพร  เจือจนัทร์) 
 ลงช่ือ  อาหะมะ ลามอสีเตาะ  เห็นชอบ    ผู้อ านวยการกองคลงั 
      (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)                          

            นายกองค์การบริหารสว่นต าบลบือมงั   (ลงช่ือ)        มสักี ยโูซะ        กรรมการ 
           (นายมสักี  ยโูซะ)   

                               ผู้อ านวยการกองชา่ง ปฏิบตัิหน้าท่ีแทน   

                                  ผู้อ านวยการกองชา่ง  อบต.บือมงั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณราคาก่อสร้าง สนามฟตุซอล กวา้ง 26.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 936.00 ตรม.                                            แบบ ปร.4   แผน่ท่ี 1/1 

สถานทีก่่อสร้าง   ณ.สนามกีฬาประจ าต าบลบือมงั  หมู่ท่ี 6  ต าบลบือมงั  อ าเภอรามนั  จงัหวดัยะลา แบบเลขท่ี         /2557 จ านวน  10แผน่ รายการท่ี 

ฝายประมาณการ  ส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั ประมาณวนัท่ี เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ประมาณการโดย  นายมสักี  ยโูซะ            ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน รวม 

หมายเหตุ         
ราคาหน่วย

ละ จ านวนเงนิ 
ราคาหน่วน

ละ จ านวนเงนิ ค่าวสัดุและแรงงาน 

1 งานโครงสร้างพืน้                 

  1.1ดินลูกรังบดอดัแน่น      122.40  ลบ.ม 179.43 21,962.23          -             -                            21,962.23    

  1.2ทรายหยาบบดอดัแน่น 40.80 ลบ.ม 455.66 18,590.93         -                    -                            18,590.93    

  1.3คอนกรีตโครงสร้าง210Kscรูปทรงกระบอก 97.92 ลบ.ม 2,682.24  262,644.94    306.00  29,963.52                        292,608.46    

  1.4เหลก็เสริม Wire Mesh 4 มม.@0.20 เมตร 816.00 ตร.ม 33.04  26,960.64        -                    -                                         -      

  1.5ไมแ้บบหล่อคอนกรีต        22.32  ตร.ม 314.92  7,029.01      -                   -                              7,029.01    

  รวมเงนิ                                   340,190.64    

2 งานเสาประตู                 

  2.1 เสาประตูฟตุซอล(ท่อเหลก็อาบสัง่กะสี) 1.00 เหมา 36,200.00  36,200.00  -                 -                            36,200.00    

  รวมเงนิ                                     36,200.00  ราคารวมVat 

3 งานพืน้ยาง                 

  3.1งานปูพ้ืนยางพารา พร้อมติดตั้ง 704.00 กก.  950.00  668,800.00   -    -                          668,800.00    

  รวมเงนิ                                   668,800.00  ราคารวมVat 
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