
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรีเมืองชลบุรีบ้านสวนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 14/2564

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อถอน รวม 63,400.00

2 งานปูวัสดุผิวพื้น รวม 1,538,084.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,601,484.00

หน้า 1

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

19 เมษายน 2565 14:13:03

1,601,484.00หมายเหตุ :  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   งานรื้อถอน

    - รื้อถอนพื้นผิวเดิม 1,268.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 63,400.00 63,400.00

รวมค่างานรื้อถอน - 0.00 0.00 50.00 63,400.00 63,400.00-

2   งานปูวัสดุผิวพื้น

    - พื้นกระเบื้องหินเทียม (รายละเอียดตามแบบ) 1,268.000 ตร.ม. 863.00 1,094,284.00 350.00 443,800.00 1,538,084.00

รวมค่างานปูวัสดุผิวพื้น - 863.00 1,094,284.00 350.00 443,800.00 1,538,084.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,601,484.00

2หน้า

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

19 เมษายน 2565 14:13:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรีเมืองชลบุรีบ้านสวนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 14/2564

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

19 เมษายน 2565 14:13:02

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

ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

31 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

2

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

14/2564

บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3023 2,085,612.611,601,484.00ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง1

รวมค่าก่อสร้าง 2,085,612.61

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,268.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,644.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,085,612.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

19 เมษายน 2565 14:13:03



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง

31 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

2

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

14/2564

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 2,085,612.61

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1,268.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,644.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,085,612.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

19 เมษายน 2565 14:13:03



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

2

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

14/2564

บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง  

(  สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล  

(  สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ชัชชัย ประยูรญาติ  

(  ชัชชัย ประยูรญาติ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

19 เมษายน 2565 14:13:03



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ชลบุรีเมืองชลบุรีบ้านสวน

14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองบ้านสวน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    31 มีนาคม 2565

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,085,612.61ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 2,085,612.61 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,085,612.61

ราคากลาง (........... สองล้านแปดหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล

19 เมษายน 2565 14:13:06



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงพื้นลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    31 มีนาคม 2565

14/2564

เทศบาลเมืองบ้านสวน / เทศบาลเมืองบ้านสวนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ชัชชัย ประยูรญาติ  

(  ชัชชัย ประยูรญาติ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง  

(  สิริพงศ์ กฤษแก้วบุญเรือง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล  

(  สมศักดิ์ สมจิตรักษากุล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


