
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน)

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิหนองบัวแดงท่าใหญ่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,369,652.93

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 443,028.44

3 งานพิเศษอื่นๆ รวม 24,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,836,681.37

หน้า 1

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:15

1,836,681.37หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ค่าขุดรื้อพื้น คสล. หนา 10-15 ซม. ขนไป 72.000 ตร.ม. 0.00 0.00 70.00 5,040.00 5,040.00

    - ขุดดินฐานรากและถมคืน 104.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 13,000.00 13,000.00

    - ทรายหยาบรองพื้น , ก้นหลุม ,พื้น GS 7.130 ลบ.ม. 516.15 3,680.14 91.00 648.83 4,328.98

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 3.570 ลบ.ม. 1,762.99 6,293.87 398.00 1,420.86 7,714.73

    - คอนกรีต Strength 240 ksc. 26.700 ลบ.ม. 1,789.91 47,790.59 391.00 10,439.70 58,230.30

    - เหล็กเสริม RB 9 mm. .466 ตัน 18,354.39 8,553.14 4,100.00 1,910.60 10,463.75

    - เหล็กเสริม DB 12 mm. 1.488 ตัน 17,679.25 26,306.72 3,300.00 4,910.40 31,217.12

    - เหล็กเสริม DB 16 mm. .649 ตัน 18,071.96 11,728.70 0.00 0.00 11,728.70

    - ลวดผูกเหล็ก 13.000 กก. 25.53 331.89 0.00 0.00 331.89

    - ไม้แบบ คิด 100 เปอร์เซ็นต์ 101.000 ตร.ม. 400.00 40,400.00 0.00 0.00 40,400.00

    - ค่าแรงงานไม้แบบ 101.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 13,433.00 13,433.00

    - ไม้ค้ำยัน 10.000 ต้น 35.00 350.00 0.00 0.00 350.00

2หน้า

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้เคร่า 26.000 ลบ.ฟ. 350.00 9,100.00 0.00 0.00 9,100.00

    - ตะปู 26.000 กก. 40.87 1,062.62 0.00 0.00 1,062.62

    - ท่อเหล็กดำ Ø 114.3x3.2 มม.ยาว 6.00 ม. 110.000 ท่อน 1,283.69 141,205.90 0.00 0.00 141,205.90

    - ท่อเหล็กดำ Ø 76.3x3.2 มม.ยาว 6.00 ม. 462.000 ท่อน 844.67 390,237.54 0.00 0.00 390,237.54

    - ท่อเหล็กดำ Ø 60.5x3.2 มม.ยาว 6.00 ม. 138.000 ท่อน 661.70 91,314.60 0.00 0.00 91,314.60

    - เหล็ก C 125x50x20x2.3 mm. ยาว 6 ม. 242.000 ท่อน 460.00 111,320.00 0.00 0.00 111,320.00

    - เหล็ก-PL หนา 12 mm. 373.000 กก. 25.00 9,325.00 0.00 0.00 9,325.00

    - เหล็ก-PL หนา 20 mm. ขนาด 250x250 mm.

เจาะรู

44.000 แผ่น 345.00 15,180.00 0.00 0.00 15,180.00

    - เหล็ก-PL หนา 20 mm. ขนาด 400x400 mm.

เจาะรู

45.000 แผ่น 880.00 39,600.00 0.00 0.00 39,600.00

    - Bolt Ø 20 มม. 88.000 ตัว 10.00 880.00 5.00 440.00 1,320.00

    - Anchor Bolt Ø 19 มม. ยาว 500 mm. 132.000 ตัว 350.00 46,200.00 20.00 2,640.00 48,840.00

3หน้า

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กตัวเอช (H-Beam) ขนาด 250x250x9x14

มม. ยาว 6 เมตร

22.000 ท่อน 10,676.40 234,880.80 0.00 0.00 234,880.80

    - ค่าแรงงานโครงหลังคาเหล็ก (รวมลวดเชื่อม) 6,669.000 กก. 0.00 0.00 12.00 80,028.00 80,028.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 74,562.51 1,235,741.51 8,645.00 133,911.39 1,369,652.93-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - แผ่นหลังคาเหล็ก Steel Metal Sheet หนา

0.35 mm.

1,726.000 ตร.ม. 137.46 237,255.96 80.00 138,080.00 375,335.96

    - ครอบข้างหลังคาเหล็ก Steel Metal Sheet

หนา 0.35 mm.

54.500 เมตร 80.00 4,360.00 50.00 2,725.00 7,085.00

    - สกูรยึดแผ่นหลังคา Steel Metal Sheet 4,000.000 ตัว 2.50 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

    - งานทาสีกันสนิมเหล็กและสีน้ำมัน 31.000 กระป๋อง 530.00 16,430.00 1,050.00 32,550.00 48,980.00

    - งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก 1.000 กระป๋อง 607.48 607.48 1,020.00 1,020.00 1,627.48

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,357.44 268,653.44 2,200.00 174,375.00 443,028.44-

4หน้า

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานพิเศษอื่นๆ

    - ค่าเช่ารถเครน ขนาด 20 ตัน 3.000 อื่นๆ 0.00 0.00 8,000.00 24,000.00 24,000.00

รวมค่างานพิเศษอื่นๆ - 0.00 0.00 8,000.00 24,000.00 24,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,836,681.37

5หน้า

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:15



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิหนองบัวแดงท่าใหญ่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:14

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน)

25 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

5

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3037 2,394,481.501,836,681.37ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

(ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน)
1

รวมค่าก่อสร้าง 2,394,481.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,394,481.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:16



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน)

25 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

5

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,394,481.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,394,481.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:16



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

5

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ธีระวัฒน์ หาญแท้  

(  ธีระวัฒน์ หาญแท้  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เทวี แก่นท้าว  

(  เทวี แก่นท้าว  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ไพโรจน์ หมู่หนองสังข์  

(  ไพโรจน์ หมู่หนองสังข์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:16



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ชัยภูมิหนองบัวแดงท่าใหญ่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    25 กันยายน 2562

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,394,481.50
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) จำนวน 1.000 หลังละ

2,394,481.50 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,394,481.50

ราคากลาง (........... สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 เทวี แก่นท้าว

25 กันยายน 2562 18:09:17



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ

มีจำนวน

เมื่อวันที่    25 กันยายน 2562

-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ไพโรจน์ หมู่หนองสังข์  

(  ไพโรจน์ หมู่หนองสังข์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธีระวัฒน์ หาญแท้  

(  ธีระวัฒน์ หาญแท้  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เทวี แก่นท้าว  

(  เทวี แก่นท้าว  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


