
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่งภายใน

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรีเมืองชลบุรีบ้านสวนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 21/2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 424,828.82

2 ผนังกระจกกั้นห้อง (รายละเอียดตามแบบ) รวม 849,000.00

3 งานพื้น รวม 279,250.00

4 งานประตู - หน้าต่าง รวม 544,000.00

หน้า 1

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:58

3,112,078.82หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่งภายใน

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรีเมืองชลบุรีบ้านสวนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 21/2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ รวม 1,015,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,112,078.82

หน้า 2

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:58

3,112,078.82หมายเหตุ :  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   งานสถาปัตยกรรม

    - ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม.

คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน ฉาบปูนเรียบทาสี

446.000 ตร.ม. 508.00 226,568.00 130.00 57,980.00 284,548.00

    - ผนังเหล็กดัดสแตนเลส (ตามแบบขยาย F-1) 1.000 ชุด 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00

    - ประตูเหล็กดัดสแตนเลส (ตามแบบขยาย F-1) 2.000 ชุด 20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

    - หน้าต่างเหล็กดัดสแตนเลส (ตามแบบขยาย F-1) 1.000 ชุด 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00

    - ผนังตะแกรงเหล็กฉีกพร้อมประตู D4

(รายละเอียดตามแบบ)

1.000 ชุด 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00

    - เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x3.2 มม. 420.600 กก. 37.03 15,574.81 10.00 4,206.00 19,780.82

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 101,045.03 362,642.81 140.00 62,186.00 424,828.82-

2   ผนังกระจกกั้นห้อง (รายละเอียดตามแบบ)

    - ผนังกระจก ขนาด 3.90x3.50 ม. 1.000 ชุด 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

2หน้า

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ผนังกระจก ขนาด 1.75x3.50 ม. 1.000 ชุด 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 1.30x3.50 ม. 1.000 ชุด 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 5.80x1.80 ม. 1.000 ชุด 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 5.10x1.80 ม. 1.000 ชุด 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 3.70x1.80 ม. 1.000 ชุด 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 17,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 2.90x1.80 ม. 1.000 ชุด 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 3.30x1.80 ม. 1.000 ชุด 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 5.20x2.55 ม. 1.000 ชุด 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 7.20x2.55 ม. 2.000 ชุด 49,000.00 98,000.00 0.00 0.00 98,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 8.25x2.55 ม. 1.000 ชุด 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 56,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 7.58x2.55ม. 2.000 ชุด 52,000.00 104,000.00 0.00 0.00 104,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 0.90x2.55 ม. 2.000 ชุด 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 5.40x2.55 ม. 1.000 ชุด 37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00

3หน้า

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ผนังกระจก ขนาด 1.90x2.55 ม. 1.000 ชุด 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 2.85x2.55 ม. 1.000 ชุด 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 3.85x2.55 ม. 1.000 ชุด 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 4.30x2.55 ม. 1.000 ชุด 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 29,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 3.20x2.55 ม. 2.000 ชุด 22,000.00 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 3.45x2.55 ม. 2.000 ชุด 23,000.00 46,000.00 0.00 0.00 46,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 3.35x2.55 ม. 2.000 ชุด 23,000.00 46,000.00 0.00 0.00 46,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 4.60x2.55 ม. 1.000 ชุด 31,000.00 31,000.00 0.00 0.00 31,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 1.95x2.55 ม. 4.000 ชุด 13,000.00 52,000.00 0.00 0.00 52,000.00

    - ผนังกระจก ขนาด 2.80x2.55 ม. 2.000 ชุด 19,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00

รวมค่าผนังกระจกกั้นห้อง (รายละเอียดตามแบบ) - 616,000.00 849,000.00 0.00 0.00 849,000.00-

3   งานพื้น

4หน้า

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - พื้นกรุไวนิลลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 1,117.000 ตร.ม. 250.00 279,250.00 0.00 0.00 279,250.00

รวมค่างานพื้น - 250.00 279,250.00 0.00 0.00 279,250.00-

4   งานประตู - หน้าต่าง

    - ประตู D1 (ตามแบบขยาย) 15.000 ชุด 25,000.00 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00

    - ประตู D2 (ตามแบบขยาย) 10.000 ชุด 12,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00

    - ประตู D3 (ตามแบบขยาย) 2.000 ชุด 20,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00

    - หน้าต่าง W1 (ตามแบบขยาย) 1.000 ชุด 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

รวมค่างานประตู - หน้าต่าง - 66,000.00 544,000.00 0.00 0.00 544,000.00-

5   งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ

    - เคาน์เตอร์โต๊ะทำงาน (ตามแบบขยาย F1) 1.000 ชุด 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

    - เคาน์เตอร์โต๊ะทำงาน (ตามแบบขยาย F2) 1.000 ชุด 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

5หน้า

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เคาน์เตอร์โต๊ะทำงาน (ตามแบบขยาย F3) 1.000 ชุด 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00

    - เคาน์เตอร์โต๊ะทำงาน (ตามแบบขยาย F4) 1.000 ชุด 61,000.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00

    - ตู้สูงเก็บของ (ตามแบบขยาย F5) 1.000 ชุด 47,000.00 47,000.00 0.00 0.00 47,000.00

    - ตู้สูงเก็บของ (ตามแบบขยาย F6) 1.000 ชุด 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 66,000.00

    - ตู้เตี้ย TOP หิน (ตามแบบขยาย F7) 1.000 ชุด 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00

    - ตู้เตี้ย TOP หิน (ตามแบบขยาย F8) 1.000 ชุด 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00 85,000.00

    - ตู้เตี้ย TOP หิน (ตามแบบขยาย F9) 1.000 ชุด 61,000.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00

    - ตู้เตี้ย TOP หิน (ตามแบบขยาย F10) 1.000 ชุด 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00

    - ตู้สูงเก็บของ (ตามแบบขยาย G) 2.000 ชุด 80,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00

รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ - 935,000.00 1,015,000.00 0.00 0.00 1,015,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,112,078.82

6หน้า

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรีเมืองชลบุรีบ้านสวนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 21/2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:57

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

งานตกแต่งภายใน

18 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ

7

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

21/2563

บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3005 4,047,258.503,112,078.82งานตกแต่งภายใน1

รวมค่าก่อสร้าง 4,047,258.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,047,258.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:59



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานตกแต่งภายใน

18 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ

7

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

21/2563

บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 4,047,258.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,047,258.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:59



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ

7

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

21/2563

บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง  

(  สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล  

(  สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ชัชชัย ประยูรญาติ  

(  ชัชชัย ประยูรญาติ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:40:59



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ชลบุรีเมืองชลบุรีบ้านสวน

21/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองบ้านสวน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    18 เมษายน 2565

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 4,047,258.50งานตกแต่งภายใน จำนวน 1 หลังละ 4,047,258.50 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 4,047,258.50

ราคากลาง (........... สี่ล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

20 เมษายน 2565 10:41:02



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการตกแต่งภายในศูนย์บริการสาธารณสุขสถานธนานุบาลและที่ทำการกลุ่มองค์กรต่างๆ

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    18 เมษายน 2565

21/2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ชัชชัย ประยูรญาติ  

(  ชัชชัย ประยูรญาติ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง  

(  สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล  

(  สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


