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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ    อาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น 

2. หนวยงานเจาของโครงการ    วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    22,171,400    บาท 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)    งานกอสรางอาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น พ้ืนท่ี ๒,๓๐๐ ตาราง

 เมตร จํานวน ๑ หลัง และมีครุภัณฑประกอบอาคาร 

5. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ ๒๕๖๓  เปนเงิน  22,171,622  บาท 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

    6.1  แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (แบบ ปร.๔) 

    6.2  แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.5 ) 

7. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

7.1  นางสุดใจ           ภูเทศ     ประธานกรรมการ 

7.2  นายเรืองชัย   เขียวสด กรรมการ 

    7.3 นายพิบูล   ชวนชม กรรมการ 

7.4  นายโกวิทย         เคาเลิศ กรรมการ 

7.5  นายณัฐพัชร   วรพิมรัฐ กรรมการและเลขานุการ 

 

     

































































































งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 5.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้
จัดทําแผนปฎิบัติงานก่อสร้าง จัดทําห้องทํางานใหก้ับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เจาะสํารวจชั้นดินและส่งผลการสํารวจชัน้ดิน
ปรับพื้นที่ ปักวางผัง ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายงานการตอกเสาเข็ม(Pile Driving Record) และรับรอง
การรับน้ําหนักของเสาเข็ม เทคอนกรีตหยาบฐานราก สกัดตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต  ทัง้หมดแล้วเสร็จ  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  40 วัน

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 8.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้
กลบดินฐานราก หล่อคอนกรีตฐานราก หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ หล่อคานคอนกรีตชั้นที่1 หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่1

หลอ่คอนกรีตบันไดST3ขึ้นชัน้ที่1   วางSleeveท่อระบบต่างในคอนกรีตชัน้ที่1  ทัง้หมดแล้วเสร็จ       กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  36 วัน

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 6.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้
  หล่อคอนกรีตเสาชัน้ที่1 วางพื้นสําเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสําเร็จรูป ชั้นที่1 ทัง้หมดแล้วเสร็จ กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  36 วัน

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 8.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้
หล่อคอนกรีตคาน หล่อคอนกรีตพื้นกันสาดคลุมบริเวณอ่างล้างจาน หล่อคานคอนกรีต ค.ส.ล.รับคานชั้นหลังคา หล่อคอนกรีตพื้นชั้นที่2

หลอ่คอนกรีตบันไดST1,ST2ขึ้นชัน้ที่2  วางSleeve ท่อระบบต่างในคอนกรีตชัน้ที่2  ทัง้หมดแล้วเสร็จ    กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  36 วัน

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 6.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่2  หล่อคานคอนกรีตชั้นหลังคา หลอ่คอนกรีตพื้น ค.ส.ล.ชั้นหลังคา วางพื้นสําเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
พื้นสําเร็จรูปชั้นที่2  หลอ่คอนกรีตผนัง ผ1,เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน,เคาน์เตอร์ขายอาหาร กอ่อิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมหล่อ

คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังชั้นที่1 ทัง้หมดแล้วเสร็จ(ยกเว้นประตูบานม้วนเหล็กและวงกบอลูมิเนียม) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 36วัน

งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 9.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้
ประกอบและติดตัง้โครงหลังคาเหล็ก ติดตัง้แปเหล็กหลังคา  ติดตัง้โครงเหล็กรับส่วนประกอบหลังคาทาสีกันสนิมและสีโครงหลังคาเหล็ก

ติดตัง้เหล็กยึดฝ้า ฝ2,ฝ3 พร้อมทาสีกันสนิมและสีโครงเหล็ก ทัง้หมดแล้วเสร็จ                                  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  45 วัน

งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 10.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้
มุงหลังคาแผ่นเหล็กเคลอืบสแีละสว่นประกอบตา่งๆของงานหลังคา ติดตัง้ผนัง ผ5 ติดตัง้ชุดหน้าต่าง ช4, ช6, ช7 ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  30 วัน
งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 10.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้

กอ่อิฐผนังตดิตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลังชั้นที่2(ยกเว้นประตูบานม้วนเหล็กและวงกบอลูมิเนียม)
ฉาบปูนผนังภายในภายนอกอาคารชั้นที่1,ชั้นที่2  ฉาบปูนโครงสร้างภายในภายนอกอาคารชั้นที่1,ชั้นที่2 ตกแต่งผิวพื้นขัดมันเรียบผสมน้ํายา
กันซึม พ1 ชั้นหลังคา ติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ3  ติดตั้งเดินระบบท่อโสโครก,ท่อน้ําทิ้ง,ท่ออากาศ,ท่ออากาศ,ท่อประปาภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  30 วัน
งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 11.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้

ติดตั้งสายไฟฟ้าป้อนดวงโคมไฟฟ้า,สวิทช์ไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้าและสายA/C Homerun  ติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ4   ปูแผ่นหนิขัดสําเร็จ พ2 ชัน้2

บุกระเบื้องผนังหอ้งน้ํา ผ3  ปูแผ่นกระเบื้องพื้นห้องนํ้า พ2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                           กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  30 วัน
งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 13.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้

ติดตั้งพ้ืนเวท ีพ3 ส่วนประกอบเวท(ียกเว้นงานส)ี  ปูแผ่นหนิขัดสําเร็จ พ2 ชัน้1  ตกแต่งทําบัวเชิงผนังหนิขัด ติดตัง้ตู้ควบคุมไฟฟ้า(ยกเว้น
อุปกรณ์ภายใน)  เดินสายเมนไฟฟ้า ติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ1,ฝ2  ตกแต่งติดตัง้ผนัง ผ4  ติดตั้งบานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตัง้ถังเก็บน้ํา
อุปกรณ์  ติดตัง้ถังเก็บน้ําแบบฝังดนิ  ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึมสําเร็จรูป ติดตั้งราวบันไดเหล็ก ราวระเบยีงเหล็ก ราวกันตกเหล็ก บันไดลงิเหล็ก

ทั้งหมดแล้วเสร็จ                                                                                                                             กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  30 ว
งวดที่ 11 เป็นเงินร้อยละ 14.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาวา่จา้ง  จะจ่ายใหเ้มื่อผู้รับจ้างได้ทําการก่อสร้างดังนี้

ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑอุ์ปกรณ์ประกอบห้องน้ําห้องส้วม ติดตั้งเซอร์กติเบรกเกอร์ ดวงโคมไฟฟา้ สวิตช ์เต้ารับ ติดตั้งเครื่องสูบน้ําพร้อมตู้
ควบคุมระบบน้ํา ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ติดตัง้ถังดับเพลิง ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทาทําการทดสอบงาน
ระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทําการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการ

กอ่สร้าง และสัญญาทุกประการ                                                                                                       กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 46 วัน
หมายเหตุ  กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จท้ังหมด 395 วัน

                                  แบง่งวดงาน
(นายอารัญ  อู่เงนิ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มมาตราฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง  สํานักอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โทรศัพท ์0-2280-2916

การแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงนิ  กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
 อาคารโรงอาหาร-หอประชุม  2 ชั้น พื้นท่ี 2,300 ตารางเมตร


