
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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.........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

26 เมษายน 2565 3,127,041.01

2,800,000.00

       6.1   รายงาน ปร.4

       6.2   รายงาน ปร.5 (ก)

       6.3   รายงาน ปร.6

       6.4   รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   อรรถกร ล้อมในเมือง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   เกียรติชัย น้อยนาดี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

       7.3   อนุรักษ์ การบรรจง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

โดยสังเขป

อรรถกร ล้อมในเมือง

10 พฤษภาคม 2565 12:52:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) / งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ กช. 6434001/2565

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 773,858.98

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 773,858.98

หน้า 1

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08

773,858.98หมายเหตุ :  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

   งานโครงสร้างอาคาร

     - ดินขุด 180.700 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 17,889.30 17,889.30

     - ถมดินกลับ 167.600 ลบ.ม. 0.00 0.00 90.00 15,084.00 15,084.00

     - ขนดินออก 13.090 ลบ.ม. 0.00 0.00 80.00 1,047.20 1,047.20

     - คอนกรีตหยาบ 5.240 ลบ.ม. 1,704.49 8,931.52 306.00 1,603.44 10,534.97

     - ทรายหยาบ 5.230 ลบ.ม. 435.00 2,275.05 91.00 475.93 2,750.98

     - เหล็กกลม RB 6mm. SR24 1.118 ตัน 28,626.76 32,004.71 4,100.00 4,583.80 36,588.52

     - เหล็กกลม RB 9mm. SR24 1.570 ตัน 27,999.93 43,959.89 4,100.00 6,437.00 50,396.89

     - เหล็กข้ออ้อย DB 12mm. SD40 4.566 ตัน 26,732.34 122,059.86 3,300.00 15,067.80 137,127.66

     - เหล็กข้ออ้อย DB 16mm. SD40 .655 ตัน 26,388.29 17,284.32 3,300.00 2,161.50 19,445.83

     - ไม้แบบ 37.960 ลบ.ฟ. 657.90 24,973.88 0.00 0.00 24,973.88

     - ค่าแรงไม้แบบ 237.391 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 31,573.00 31,573.00

2หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. 91.413 ลบ.ม. 1,796.22 164,197.85 306.00 27,972.38 192,170.24

     - ลวดผูกเหล็ก 520.099 กก. 84.11 43,745.52 0.00 0.00 43,745.53

     - ตะปู 179.773 กก. 60.00 10,786.38 0.00 0.00 10,786.38

     - เพลทหัวเสา ขนาด 200x200x6มม. 20.000 แผ่น 138.00 2,760.00 150.00 3,000.00 5,760.00

     - แผ่นพื้นสำเร็จรูป หนา 0.05 ม. 210.000 ตร.ม. 250.00 52,500.00 25.00 5,250.00 57,750.00

     - ไวร์เมช 4 มม. @0.20 ม.# 210.000 ตร.ม. 25.00 5,250.00 5.00 1,050.00 6,300.00

     - เหล็ก C-100*50*20*2.3 mm. 27.000 ท่อน 900.00 24,300.00 0.00 0.00 24,300.00

     - เหล็กกล่อง -100*50*2.3 mm. 32.000 ท่อน 830.00 26,560.00 0.00 0.00 26,560.00

     - เหล็กกล่อง -50*50*2.3 mm. 45.000 ท่อน 625.00 28,125.00 0.00 0.00 28,125.00

     - สีทากันสนิม 26.600 ตร.ม. 45.00 1,197.00 35.00 931.00 2,128.00

     - ค่าแรงงานเหล็กรูปพรรณ 2,582.160 กก. 0.00 0.00 10.00 25,821.60 25,821.60

     - อื่นๆ : อุปกรณ์สิ้นเปลือง ลวดเชื่อม, ใบตัด-เจียร 1.000 เหมาจ่าย 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 120,298.04 613,910.98 16,130.00 159,947.95 773,858.98-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 773,858.98

3หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) / งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ กช. 6434001/2565

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,291,723.86

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,291,723.86

หน้า 1

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08

1,291,723.86หมายเหตุ :  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

   งานผนังอาคาร

     - ผนังก่ออิฐมวลเบา 455.960 ตร.ม. 180.00 82,072.80 56.00 25,533.76 107,606.56

     - งานฉาบผนัง 911.920 ตร.ม. 80.00 72,953.60 82.00 74,777.44 147,731.04

     - ผนังทาสีรองพื้นปูนใหม่ 586.930 ตร.ม. 50.00 29,346.50 34.00 19,955.62 49,302.12

     - P.1 - ผนังทาสีน้ำอะคริลิค (ภายนอก) 178.930 ตร.ม. 50.00 8,946.50 30.00 5,367.90 14,314.40

     - P.1 - ผนังทาสีน้ำอะคริลิค (ภายใน) 408.000 ตร.ม. 50.00 20,400.00 30.00 12,240.00 32,640.00

     - P.2 - ผนังก่ออิฐมอญด่านเกวียนโชว์แนว

ทาเคลือบ TOA 200

36.750 ตร.ม. 300.00 11,025.00 160.00 5,880.00 16,905.00

     - P.3 - ผนังกรุหิน Silver Grey Polished หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

79.980 ตร.ม. 300.00 23,994.00 248.00 19,835.04 43,829.04

     - P.7 - ผนังกรุสมาร์ทบอร์ดแบบเซาะร่องสำเร็จ 55.830 ตร.ม. 300.00 16,749.00 150.00 8,374.50 25,123.50

     - P.9 - ผนังบล็อคช่องลม ลายสี่เหลี่ยมหน้าใหญ่

หลังเล็ก

36.000 ตร.ม. 300.00 10,800.00 80.00 2,880.00 13,680.00

2หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - บัวปูนปั้นผนังสำเร็จรูป ติดขอบหน้าต่าง 60.000 ม. 60.00 3,600.00 60.00 3,600.00 7,200.00

     - ระแนงเหล็กกล่อง 25*50*1.6 มม. ตกแต่ง 33.750 ม. 1,500.00 50,625.00 180.00 6,075.00 56,700.00

     - ราวระเบียงเหล็ก กันตก 15.000 ม. 2,000.00 30,000.00 250.00 3,750.00 33,750.00

   งานพื้นอาคาร

     - F.1 - พื้น ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ KASSA รุ่น GX-

1002 หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

137.000 ตร.ม. 350.00 47,950.00 160.00 21,920.00 69,870.00

     - F.2 - พื้น ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ KASSA รุ่น

FG606082 หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

113.000 ตร.ม. 350.00 39,550.00 160.00 18,080.00 57,630.00

     - F.3 - พื้น ปูไม้ลามิเนตยี่ห้อ Leowood ขนาด

198x1210 mm หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

43.000 ตร.ม. 350.00 15,050.00 90.00 3,870.00 18,920.00

     - ปูนทราย และปูนกาวปูกระเบื้อง 293.000 ตร.ม. 60.00 17,580.00 0.00 0.00 17,580.00

   งานฝ้าเพดานอาคาร

     - CL.1 - ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด

ฉาบเรียบ

200.000 ตร.ม. 250.00 50,000.00 75.00 15,000.00 65,000.00

3หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - CL.2 - ฝ้ายิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น หนา 9 มม.

ขอบลาด ฉาบเรียบ

52.150 ตร.ม. 280.00 14,602.00 75.00 3,911.25 18,513.25

     - CL.3 - ฝ้าสมาร์ทบอร์ด เซาะร่องสำเร็จ 3"

120x280 หนา 8 mm

34.860 ตร.ม. 300.00 10,458.00 75.00 2,614.50 13,072.50

     - งานทาสีรองพื้นฝ้า 287.010 ตร.ม. 30.00 8,610.30 30.00 8,610.30 17,220.60

     - ทาสีน้ำอะคริลิค 287.070 ตร.ม. 50.00 14,353.50 30.00 8,612.10 22,965.60

   งานหลังคาเหล็ก และหลังคา คสล. อาคาร

     - แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. + PU 2.5

cm.

312.800 ตร.ม. 300.00 93,840.00 50.00 15,640.00 109,480.00

     - ครอบจั่วหลังคา หนา 0.40 มม. 33.950 ม. 130.00 4,413.50 65.00 2,206.75 6,620.25

     - หลังคา คสล. ทำระบบกันซึม ชนิด ACRYLIC

POLYMER หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

134.000 ตร.ม. 250.00 33,500.00 50.00 6,700.00 40,200.00

   งานประตู และหน้าต่าง อาคาร

     - D.1 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 3.05x2.50 ม. 1.000 ชุด 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00

4หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - D.2 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 2.80x2.50 ม. 1.000 ชุด 17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00

     - D.3 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 1.70x2.50 ม. 1.000 ชุด 10,600.00 10,600.00 0.00 0.00 10,600.00

     - D.4 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 3.80x2.50 ม. 1.000 ชุด 23,750.00 23,750.00 0.00 0.00 23,750.00

     - D.5 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 1.70x2.05 ม. 1.000 ชุด 8,720.00 8,720.00 0.00 0.00 8,720.00

     - D.6 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 2.93x2.50 ม. 1.000 ชุด 18,300.00 18,300.00 0.00 0.00 18,300.00

     - D.7 - ประตูอลูมิเนียม ขนาด 2.25x2.50 ม. 2.000 ชุด 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

     - D.8 - ประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม. +

วงกบ

1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 500.00 500.00 5,000.00

     - D.9 - ประตู UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. +

วงกบ

1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 500.00 500.00 5,000.00

     - ลูกบิดประตู 2.000 ชุด 300.00 600.00 0.00 0.00 600.00

     - บานพับสแตนเลส 6.000 ชุด 200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

     - W.1 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.45x1.60 ม. 2.000 ชุด 4,750.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.00

5หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - W.2 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 2.00x1.60 ม. 1.000 ชุด 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

     - W.3 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 2.00x1.60 ม. 2.000 ชุด 8,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

     - W.4 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 2.60x2.10 ม. 3.000 ชุด 11,000.00 33,000.00 0.00 0.00 33,000.00

     - W.5 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.45x2.10 ม. 2.000 ชุด 7,600.00 15,200.00 0.00 0.00 15,200.00

     - W.6 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 1.25x2.10 ม. 6.000 ชุด 5,750.00 34,500.00 0.00 0.00 34,500.00

     - W.7 - หน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 3.05x2.10 ม. 2.000 ชุด 16,000.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 190,340.00 995,289.70 3,220.00 296,434.16 1,291,723.86-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,291,723.86

6หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) / งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ กช. 6434001/2565

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 307,365.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 307,365.00

หน้า 1

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:09

307,365.00หมายเหตุ :  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   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - โหลดเซนเตอร์ 30 ช่อง Schneider (Square D)

หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

1.000 ตู้ 7,550.00 7,550.00 500.00 500.00 8,050.00

    - เมนเบรกเกอร์ 3P 100 A "Schneider" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

1.000 อัน 3,790.00 3,790.00 200.00 200.00 3,990.00

    - เบรกเกอร์ 1P 16-32A "Schneider" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

28.000 อัน 150.00 4,200.00 50.00 1,400.00 5,600.00

    - เบรกเกอร์กันดูด 1P 32A "Schneider" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

2.000 อัน 1,490.00 2,980.00 50.00 100.00 3,080.00

    - หลอดดาวน์ไลท์ 4" LED E27 11-18w. หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

18.000 ชุด 390.00 7,020.00 70.00 1,260.00 8,280.00

    - โคมตะแกรงฝังฝ้าฉาบเรียบ 1X36W (30x120

cm.) "VCK" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

13.000 ชุด 1,590.00 20,670.00 135.00 1,755.00 22,425.00

    - โคมตะแกรงฝังฝ้าฉาบเรียบ 2X36W (30x120

cm.) "VCK" หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

22.000 ชุด 1,750.00 38,500.00 135.00 2,970.00 41,470.00

2หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โคมกันน้ำกันฝุ่น 1X36W "VCK" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

2.000 ชุด 980.00 1,960.00 150.00 300.00 2,260.00

    - ปลั๊กกราวด์เดี่ยว "Panasonic"/ "Schneider"

หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

6.000 ตัว 130.00 780.00 50.00 300.00 1,080.00

    - ปลั๊กกราวด์คู่ "Panasonic"/ "Schneider" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

39.000 ตัว 160.00 6,240.00 50.00 1,950.00 8,190.00

    - ปลั๊กกราวด์คู่ กันน้ำ"Panasonic"/ "Schneider"

หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

4.000 ตัว 550.00 2,200.00 50.00 200.00 2,400.00

    - สวิตซ์ทางเดียว "Panasonic"/ "Schneider"

หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

25.000 ตัว 110.00 2,750.00 50.00 1,250.00 4,000.00

    - สวิตซ์สองทาง "Panasonic"/ "Schneider" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

4.000 ตัว 150.00 600.00 35.00 140.00 740.00

    - เต้ารับโทรศัพท์ (cat6) หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ 6.000 ชุด 120.00 720.00 35.00 210.00 930.00

    - เต้ารับสายRG6 (TV) 6.000 ชุด 120.00 720.00 35.00 210.00 930.00

3หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สาย THW 1.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI " หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

1,100.000 ม. 6.50 7,150.00 5.00 5,500.00 12,650.00

    - สาย THW 2.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI " หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

2,400.000 ม. 9.80 23,520.00 7.00 16,800.00 40,320.00

    - สาย THW 4 sq.mm. " BCC/YAZAKI " หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

2,200.000 ม. 15.20 33,440.00 10.00 22,000.00 55,440.00

    - สาย VCT 2x1.5 sq.mm. " BCC/YAZAKI "

หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

200.000 ม. 29.00 5,800.00 5.00 1,000.00 6,800.00

    - ท่อร้อยสายไฟ PVC 1/2" ''SCG" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

300.000 ท่อน 54.00 16,200.00 15.00 4,500.00 20,700.00

    - ท่อร้อยสายไฟ PVC 1" "SCG" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

50.000 ท่อน 152.00 7,600.00 20.00 1,000.00 8,600.00

    - Handy box 2"x4" C 200.000 อัน 15.00 3,000.00 20.00 4,000.00 7,000.00

    - Handy box 4"x4" V 100.000 อัน 25.00 2,500.00 20.00 2,000.00 4,500.00

4หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อต่อเข้ากล่อง PVC 1/2" ''SCG" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

500.000 ตัว 8.00 4,000.00 20.00 10,000.00 14,000.00

    - ข้อต่อเข้ากล่อง PVC 1" ''SCG" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

200.000 ตัว 15.00 3,000.00 20.00 4,000.00 7,000.00

    - กล่องต่อพักสาย 4"x4" "NANO" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

50.000 อัน 39.00 1,950.00 20.00 1,000.00 2,950.00

    - กล่องต่อพักสาย 6"x6" "NANO" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

20.000 อัน 65.00 1,300.00 20.00 400.00 1,700.00

    - กล่องต่อพักสาย 8"x6" "NANO" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

20.000 อัน 90.00 1,800.00 20.00 400.00 2,200.00

    - กล่องต่อพักสาย 12"x8" "NANO" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

20.000 อัน 159.00 3,180.00 20.00 400.00 3,580.00

    - วัสดุประกอบการติดตั้งงานเดินท่อร้อยสาย 1.000 เหมาจ่าย 5,000.00 5,000.00 1,500.00 1,500.00 6,500.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 24,712.50 220,120.00 3,317.00 87,245.00 307,365.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 307,365.00

5หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) / งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ กช. 6434001/2565

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 30,250.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 30,250.00

หน้า 1

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:09

30,250.00หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ไฟฉุกเฉิน Sunny 12V-7AH 2x12watt

สำรองไฟ 2 ชม.

3.000 SET 2,990.00 8,970.00 350.00 1,050.00 10,020.00

    - ป้ายบอกทางหนีไฟ 2.000 แผ่น 2,790.00 5,580.00 350.00 700.00 6,280.00

    - ถังดับเพลิง 20 ปอนด์ 6A-5B "SATURN" หรือ

เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

3.000 ถัง 1,950.00 5,850.00 300.00 900.00 6,750.00

    - ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้แบบใช้มือพร้อมกริ่ง 4.000 ชุด 1,500.00 6,000.00 300.00 1,200.00 7,200.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 9,230.00 26,400.00 1,300.00 3,850.00 30,250.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 30,250.00

2หน้า

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) / งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ กช. 6434001/2565

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:07

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

หมวดงานวิศวกรรม

26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

3

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3012 1,006,945.30773,858.98หมวดงานวิศวกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 1,006,945.30

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      260.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,872.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,006,945.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:10



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานวิศวกรรม

26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

3

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,006,945.30

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      260.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,872.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,006,945.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:10



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานสถาปัตยกรรม

26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

6

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3012 1,680,791.081,291,723.86หมวดงานสถาปัตยกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 1,680,791.08

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      260.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,464.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,680,791.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:10



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานสถาปัตยกรรม

26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

6

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,680,791.08

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      260.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,464.58 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,680,791.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:10



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานระบบไฟฟ้า

26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

5

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3012 399,943.33307,365.00หมวดงานระบบไฟฟ้า1

รวมค่าก่อสร้าง 399,943.33

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      260.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,538.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 399,943.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:11



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานระบบไฟฟ้า

26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

5

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 399,943.33

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      260.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,538.24 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 399,943.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:11



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง

26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

2

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3012 39,361.3030,250.00หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง1

รวมค่าก่อสร้าง 39,361.30

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      260.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    151.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 39,361.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:11



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง

26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

2

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 39,361.30

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      260.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    151.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 39,361.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:11



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

2

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กช. 6434001/2565

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อนุรักษ์ การบรรจง  

(  อนุรักษ์ การบรรจง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อรรถกร ล้อมในเมือง  

(  อรรถกร ล้อมในเมือง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  เกียรติชัย น้อยนาดี  

(  เกียรติชัย น้อยนาดี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:11



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลาง

กช. 6434001/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    26 เมษายน 2565

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,006,945.30หมวดงานวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,006,945.30 บาท

2 1,680,791.08หมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,680,791.08 บาท

3 399,943.33หมวดงานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 399,943.33 บาท

4 39,361.30หมวดงานสุขาภิบาลและดับเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 39,361.30 บาท

 2หน้า 1 จาก

 อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:14



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาเมืองนครราชสีมาโพธิ์กลาง

กช. 6434001/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    26 เมษายน 2565

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 3,127,041.01

ราคากลาง (........... สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 อรรถกร ล้อมในเมือง

26 เมษายน 2565 18:02:14



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ห้องทะเบียน) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  บ้านหนองพลวงมะนาว  หมู่ที่  ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานบริการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และอาคารสำนักงาน(72.12.11.01 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

มีจำนวน

เมื่อวันที่    26 เมษายน 2565

กช. 6434001/2565

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง / เทศบาลตำบลโพธิ์กลางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  เกียรติชัย น้อยนาดี  

(  เกียรติชัย น้อยนาดี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุรักษ์ การบรรจง  

(  อนุรักษ์ การบรรจง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อรรถกร ล้อมในเมือง  

(  อรรถกร ล้อมในเมือง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


