
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต.หมู่ที่1

สถานที่ก่อสร้าง เพชรบุรีเมืองเพชรบุรีบางจานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 789,156.58

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 756,720.12

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 26,229.36

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,572,106.06

หน้า 1

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:34

1,572,106.06หมายเหตุ :  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

    - งานตัดคอนกรีตเดิม+รื้อทิ้ง 18.000 ตร.ม. 0.00 0.00 70.00 1,260.00 1,260.00

    - งานขุดดินฐานราก 21.600 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 2,700.00 2,700.00

    - เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 x 16.00 เมตร 18.000 ต้น 14,000.00 252,000.00 0.00 0.00 252,000.00

    - ทรายหยาบรองพื้น .230 ลบ.ม. 420.56 96.72 99.00 22.77 119.50

    - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 .230 ลบ.ม. 1,473.67 338.94 398.00 91.54 430.48

    - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc 60.000 ลบ.ม. 1,700.66 102,039.60 391.00 23,460.00 125,499.60

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50% 95.760 ลบ.ฟ. 677.57 64,884.10 133.00 12,736.08 77,620.18

    - ไม้ค้ำยัน+ไม้คร่าว 57.000 ตร.ม. 120.00 6,840.00 0.00 0.00 6,840.00

    - ตะปูตอกไม้ 3" 47.000 กก. 51.41 2,416.27 0.00 0.00 2,416.27

   เหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นผิวกลม RB 6 มม. .366 ตัน 22,732.99 8,320.27 4,100.00 1,500.60 9,820.87

     - เหล็กเส้นผิวกลม RB 9 มม. .028 ตัน 17,417.94 487.70 4,100.00 114.80 602.50

2หน้า

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. .913 ตัน 21,888.60 19,984.29 3,300.00 3,012.90 22,997.19

     - เหล็กเส้นกลม DB 16 มม. 1.011 ตัน 20,521.98 20,747.72 3,300.00 3,336.30 24,084.02

     - ลวดผูกเหล็ก 69.820 กก. 45.17 3,153.76 0.00 0.00 3,153.77

   งานเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคา)

     - ท่อเหล็กดำ 2"1/2 หนา 2 มม. 1,618.490 กก. 24.86 40,235.66 12.00 19,421.88 59,657.54

     - ท่อเหล็กดำ 2" หนา 2 มม. 1,422.390 กก. 24.86 35,360.61 12.00 17,068.68 52,429.30

     - แปเหล็ก 100 x 50 x 20 หนา 3.2 มม. 111.000 ท่อน 595.33 66,081.63 265.00 29,415.00 95,496.63

     - แปเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 2" x 2" หนา 2 มม. 25.000 ท่อน 308.41 7,710.25 173.00 4,325.00 12,035.25

     - เหล็กโครงคร่าติดจั่ว 2" x 2" หนา 2 มม. 11.000 ท่อน 308.41 3,392.51 173.00 1,903.00 5,295.51

     - งานทาสีกันสนิม 393.000 ตร.ม. 53.29 20,942.97 35.00 13,755.00 34,697.97

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 102,365.71 655,033.00 16,686.00 134,123.55 789,156.58-

2   งานสถาปัตยกรรม

3หน้า

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานหลังคา

     - หลังคา metal sheet หนา 0.27

มม.+ปิดจั่วพร้อมน๊อตยึด

876.000 ตร.ม. 112.00 98,112.00 80.00 70,080.00 168,192.00

   งานฝ้าเพดาน

     - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9

มม.โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

425.000 ตร.ม. 166.57 70,792.25 97.00 41,225.00 112,017.25

   งานผนังและตกแต่ง

     - ผนังก่ออิฐมอญครื่งแผ่น 133.000 ตร.ม. 172.63 22,959.79 89.00 11,837.00 34,796.79

     - งานฉาบปูนผนัง,สา,คาน 450.000 ตร.ม. 59.08 26,586.00 82.00 36,900.00 63,486.00

     - ผนัง metal sheet หนา 0.27 มม. 48.000 ตร.ม. 112.00 5,376.00 70.00 3,360.00 8,736.00

     - ผนังบานเกล็ด lover (่ช่องแสง) ชนาด 457 ยาว

6.00 ม.

56.000 แผ่น 408.00 22,848.00 69.00 3,864.00 26,712.00

     - เหล็กโครงคร่าว 1"1/2 x 3" หนา 1.6 ม. 358.160 กก. 26.00 9,312.16 10.00 3,581.60 12,893.76

     - งานทาสีกันสนิม 52.380 ตร.ม. 53.29 2,791.33 35.00 1,833.30 4,624.63

4หน้า

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานพื้นและตกแต่ง

     - กระเบื้องปูพื้น 0.60 x 0.60 ม. 380.000 ตร.ม. 355.56 135,112.80 217.00 82,460.00 217,572.80

     - งานปูกระเบื้อง 0.60 x 0.60 ม. (เวที) 23.000 ตร.ม. 355.56 8,177.88 217.00 4,991.00 13,168.88

     - งานปูกระเบื้อง 0.30 x 0.30 ม.(ห้องเก็บของ) 19.000 ตร.ม. 278.00 5,282.00 158.00 3,002.00 8,284.00

   งานเวที

     - แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 ม. 48.000 แผ่น 280.37 13,457.76 25.00 1,200.00 14,657.76

     - คอนกรีต topping 240 ksc 2.210 ลบ.ม. 1,700.66 3,758.45 306.00 676.26 4,434.72

     - ไม้เต็งแต่งหน้าเวที 1" x 6" .890 ลบ.ฟ. 1,401.87 1,247.66 133.00 118.37 1,366.03

   งานประตู-หน้าต่าง

     - ป1.หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิด 2.000 ชุด 5,140.00 10,280.00 0.00 0.00 10,280.00

     - น1.หน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย 6.000 ชุด 2,336.00 14,016.00 0.00 0.00 14,016.00

     - น2.หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน 2.000 ชุด 2,990.00 5,980.00 0.00 0.00 5,980.00

     - น3.หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน 2.000 ชุด 2,336.00 4,672.00 0.00 0.00 4,672.00

5หน้า

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานทาสี

     - งานทาสีน้ำพลาสดิก 450.000 ตร.ม. 38.51 17,329.50 30.00 13,500.00 30,829.50

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 18,322.10 478,091.58 1,618.00 278,628.53 756,720.12-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - sefe t cut ตู้รวมวงจรตักกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ

ขนาด 12 ช่อง' 50A +สายเมน

1.000 ชุด 3,100.00 3,100.00 1,200.00 1,200.00 4,300.00

    - โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ไฮเบย์

(แบบมีฝาครอบพลาสติก)

6.000 ชุด 2,000.00 12,000.00 650.00 3,900.00 15,900.00

    - โคมไฟดาวน์ไลน์แบบฝังฝ้าเพดาน 9.000 ชุด 200.00 1,800.00 115.00 1,035.00 2,835.00

    - สวิชท์ปิด-เปิดแบบฝังผนัง 3 ช่อง +สวิทช์ 2

เต้าเสียบ 1

5.000 อัน 159.00 795.00 100.00 500.00 1,295.00

    - สวิชท์ปิด-เปิดแบบฝังผนัง 2 ช่อง +สวิทช์ 1

เต้าเสียบ 1

2.000 อัน 98.00 196.00 90.00 180.00 376.00

6หน้า

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 1.000 ม้วน 887.85 887.85 0.00 0.00 887.85

    - สายไฟฟ้า ขนาด 1 x 1.5 1.000 ม้วน 635.51 635.51 0.00 0.00 635.51

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 7,080.36 19,414.36 2,155.00 6,815.00 26,229.36-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,572,106.06

7หน้า

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง เพชรบุรีเมืองเพชรบุรีบางจานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:34

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

อาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต.หมู่ที่1

09 สิงหาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1/2562

บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 2,050,183.511,572,106.06อาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต.หมู่ที่11

รวมค่าก่อสร้าง 2,050,183.51

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      425.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    4,823.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,050,183.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:37



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต.หมู่ที่1

09 สิงหาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1/2562

บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,050,183.51

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      425.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    4,823.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,050,183.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:37



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1/2562

บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล  

(  ธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ลักขณา เรืองทับ  

(  ลักขณา เรืองทับ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ธัญรัต เกิดทรัพย์  

(  ธัญรัต เกิดทรัพย์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:37



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เพชรบุรีเมืองเพชรบุรีบางจาน

1/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 สิงหาคม 2562

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,050,183.51อาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต.หมู่ที่1 จำนวน 1.000 หลังละ 2,050,183.51 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,050,183.51

ราคากลาง (........... สองล้านห้าหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 ลักขณา เรืองทับ

09 สิงหาคม 2562 15:41:38



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    09 สิงหาคม 2562

1/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน / องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ธัญรัต เกิดทรัพย์  

(  ธัญรัต เกิดทรัพย์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล  

(  ธฤทธิ์รงค์ ทิพย์พิมล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ลักขณา เรืองทับ  

(  ลักขณา เรืองทับ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


