
แบบประมาณการาคากลางอาคารเรียน สปช.105_29 โรงเรียยนบ้านม่วง.พ

แบบ ปร.5(ก)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 11


ค่างานตน้ทุน  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 3,465,245.92    1.3020    4,511,750.19   

4,511,750.19   
ยอดสุทธิ 4,511,000.00   **





กรรมการ

กรรมการ

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง

สรุปค่าก่อสร้าง

ล าดบัที่

0.00%

0.00%   เงินประกนัผลงานหกั..........

สถานทีก่่อสร้าง ชัยภูมิโรงเรียนบา้นมว่ง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

3  กุมภาพันธ์  2563
แบบ ปร.4 (ก) ทีแ่นบ แผ่น

Factor  F

   เงินล่วงหนา้จ่าย...................

31 มกราคม   2563 ปรับราคาเมื่อวันที ่  ประมาณราคาเมื่อวันที่

รายการ

ส่วนที ่1 ค่างานต้นทุน 

เง่ือนไข

บาท / ตารางเมตรเฉล่ียค่าประมาณราคา

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ...............................................................................................

   ดอกเบี้ยเงินกู้........................

   ค่าภาษมีลูค่าเพิ่ม.................

ผู้ประมาณราคากลาง

630        ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร

6.00%

7.00%

(นายวิจิตร  ตึงทอง)

(นางอุดมพร  ชาติเสนา)

ตารางเมตร

(นายชานนท ์ ต่ออ านาจ)

7,160      

...............................................................................................

(นางทองส่วน  สุรไพฑูรย)์

เห็นชอบ

...............................................................................................

...............................................................................................

(ส่ีล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

  รวมค่าก่อสร้าง

 



แบบประมาณการาคากลางอาคารเรียน สปช.105_29 โรงเรียยนบ้านม่วง.พ

แบบ ปร.5(ข)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 2


ค่างาน ภาษี  ค่าก่อสร้าง
 หน่วย : บาท มลูค่าเพ่ิม  หน่วย : บาท

1 227,660.00       7% 243,596.20      

243,596.20      
ยอดสุทธิ 243,000.00      **

กรรมการ

กรรมการ

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง

...............................................................................................

...............................................................................................ผู้ประมาณราคากลาง

ล าดบัที่

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือสั่งซ้ือ

โรงเรียนบา้นมว่ง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
แบบ ปร.4 (ข) ทีแ่นบ
ประมาณราคาเมื่อวันที่

หมายเหตุรายการ

ปรับราคาเมื่อวันที ่  
แผ่น

(สองแสนส่ีหมื่นสามพันบาทถ้วน)
   รวมค่าครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

ชัยภูมิสถานทีก่่อสร้าง

เห็นชอบ

3  กุมภาพันธ์  256331 มกราคม   2563

ส่วนที ่2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

...............................................................................................

(นายชานนท ์ ต่ออ านาจ)

(นายวิจิตร  ตึงทอง)

(นางอุดมพร  ชาติเสนา)

(นางทองส่วน  สุรไพฑูรย)์

ประธานกรรมการ

งานก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

...............................................................................................
 



แบบประมาณการาคากลางอาคารเรียน สปช.105_29 โรงเรียยนบ้านม่วง.พ

แบบ ปร.5(พ)



 จังหวัด
หน่วยงาน
 จ านวน 2


1

ยอดสุทธิ **

กรรมการ

กรรมการ

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง

(นางอุดมพร  ชาติเสนา)

(นางทองส่วน  สุรไพฑูรย)์

ผู้ประมาณราคากลาง...............................................................................................

(นายชานนท ์ ต่ออ านาจ)

...............................................................................................

เห็นชอบ ...............................................................................................

ประธานกรรมการ
(นายวิจิตร  ตึงทอง)

...............................................................................................

-                                
-                                (ศูนย์บาทถ้วน)

   รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นต้องมี

แบบ ปร.4 ทีแ่นบ
3  กุมภาพันธ์  2563
แผ่น

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

งานก่อสร้าง
ชัยภูมิ

31 มกราคม   2563

โรงเรียนบ้านม่วง
แบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง ส านักอ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

หมายเหตุ
ค่างาน

 หน่วย : บาท

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ส่วนที ่3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นต้องมี -                                

ปรับราคาเมื่อวันที ่  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

เหตุผลและความจ าเปน็ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯรายการน้ี

รายการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

สถานทีก่่อสร้าง

สรุปค่าใชจ้่ายพิเศษตามขอ้ก าหนดและค่าใชจ้่ายอ่ืนทีจ่ าเป็นตอ้งมี

ล าดบัที่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………...…………………

 



แบบประมาณการาคากลางอาคารเรียน สปช.105_29 โรงเรียยนบ้านม่วง.พ


