
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3)  (แบบตอกเสาเข็ม )  จำนวน 1 หลัง

2,613,156.42

3,032,300.00

       6.1   รายงาน ปร.4

       6.2   รายงาน ปร.5 (ก)

       6.3   รายงาน ปร.6

       6.4   รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   สุทัศน์ ทานุมา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

       7.2   อาคมสัน กันสีชา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

       7.3   ยุทธวี คำทะริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

โดยสังเขป
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หนองบัวลำภูนากลางโนนเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบ  สถ.ศพด.3

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 768,548.54

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,090,124.03

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 69,205.20

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 76,999.03

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,004,876.80

หน้า 1

ยุทธวี คำทะริ

07 มีนาคม 2562 20:46:34

2,004,876.80หมายเหตุ :  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

    - งานถมดินปรับพื้นที่

(รวมปรับบริเวณพื้นที่โดยรอบ)

380.000 ลบ.ม. 93.46 35,514.80 99.00 37,620.00 73,134.80

    - งานขุดดินฐานรากและถมคืน 9.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 1,332.00 1,332.00

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็ม 0.22 x 0.22 x 8.00 ม. 34.000 ต้น 2,279.44 77,500.96 0.00 0.00 77,500.96

     - งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 34.000 ต้น 0.00 0.00 180.00 6,120.00 6,120.00

     - งานตัดหัวเสาเข็ม 34.000 ต้น 0.00 0.00 180.00 6,120.00 6,120.00

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ไม้ใช้ทำไม้แบบ คิด 50 % 131.000 ลบ.ฟ. 429.91 56,318.21 0.00 0.00 56,318.21

     - ไม้คร่าว คิด 30 % 62.000 ลบ.ฟ. 420.00 26,040.00 0.00 0.00 26,040.00

     - ตะปู 88.000 กก. 32.71 2,878.48 0.00 0.00 2,878.48

     - ค่าแรงประกอบแบบ 262.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 34,846.00 34,846.00

2หน้า

ยุทธวี คำทะริ

07 มีนาคม 2562 20:46:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม. 1.531 ตัน 20,419.86 31,262.80 3,300.00 5,052.30 36,315.10

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม. .040 ตัน 19,290.84 771.63 3,300.00 132.00 903.63

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม. 2.806 ตัน 14,732.71 41,339.98 3,300.00 9,259.80 50,599.78

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD Ø 16 มม. .221 ตัน 19,020.00 4,203.42 3,300.00 729.30 4,932.72

     - ลวดผูกเหล็ก 143.000 กก. 58.65 8,386.95 0.00 0.00 8,386.95

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีตหยาบ 3.000 ลบ.ม. 1,542.06 4,626.18 398.00 1,194.00 5,820.18

     - คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 79.000 ลบ.ม. 1,592.04 125,771.16 498.00 39,342.00 165,113.16

    - งานทรายราดน้ำอัดแน่น 40.000 ลบ.ม. 545.17 21,806.80 0.00 0.00 21,806.80

   งานโครงหลังคาเหล็ก

     - ท่อเหล็กกลวงกลม 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.

ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 21.51 กก./ท่อน

36.000 ท่อน 540.00 19,440.00 0.00 0.00 19,440.00

3หน้า

ยุทธวี คำทะริ
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อเหล็กกลวงกลม 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6

เมตร น้ำหนัก 27.16 กก./ท่อน

28.000 ท่อน 650.00 18,200.00 0.00 0.00 18,200.00

     - เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6

เมตร น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน

107.000 ท่อน 659.81 70,599.67 0.00 0.00 70,599.67

     - เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6

เมตร น้ำหนัก 40.3 กก./ท่อน

30.000 ท่อน 1,004.67 30,140.10 0.00 0.00 30,140.10

     - ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา 5,200.000 กก. 0.00 0.00 10.00 52,000.00 52,000.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 83,311.33 574,801.14 14,846.00 193,747.40 768,548.54-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานมุงหลังคา

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20

ม.(สีแดง)

1,105.000 แผ่น 51.40 56,797.00 0.00 0.00 56,797.00

     - ครอบสันหลังคา 270.000 แผ่น 55.00 14,850.00 0.00 0.00 14,850.00

4หน้า

ยุทธวี คำทะริ
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ครอบสามทาง 5.000 แผ่น 55.00 275.00 0.00 0.00 275.00

     - ครอบหางมน 10.000 แผ่น 50.00 500.00 0.00 0.00 500.00

     - ตะเฆ่รางสเตนเลส 27.000 ม. 150.00 4,050.00 0.00 0.00 4,050.00

     - เชิงชาย+ทับเชิงชาย ไม้สำร็จรูป 126.000 ม. 120.00 15,120.00 73.00 9,198.00 24,318.00

     - แผ่นกันนก พี วี ซี. สำเร็จรูป 210.000 ม. 20.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

     - อุปกรณ์ยึดกระเบื้องมุงหลังคา 1.000 เหมารวม 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

     - ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ 442.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 22,100.00 22,100.00

   งานฝ้าเพดานและเพดาน

     - ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

248.000 ตร.ม. 249.65 61,913.20 75.00 18,600.00 80,513.20

     - ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม.

ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

68.000 ตร.ม. 318.55 21,661.40 75.00 5,100.00 26,761.40

     - ฝ้าระแนงไม้สำเร็จรูป บุตาข่ายกันแมลง

โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 3 นิ้ว

122.000 ตร.ม. 550.00 67,100.00 167.00 20,374.00 87,474.00

5หน้า

ยุทธวี คำทะริ
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

     - ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น 326.000 ตร.ม. 240.72 78,474.72 89.00 29,014.00 107,488.72

     - งานเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. 234.000 ม. 98.65 23,084.10 0.00 0.00 23,084.10

   งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)

     - ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"

x 8"

47.000 ตร.ม. 228.71 10,749.37 166.00 7,802.00 18,551.37

     - บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 x 4 นิ้ว 122.000 ม. 80.00 9,760.00 10.00 1,220.00 10,980.00

   งานฉาบปูน

     - งานฉาบปูนเรียบผนัง 700.000 ตร.ม. 60.00 42,000.00 82.00 57,400.00 99,400.00

   งานตกแต่งผิวพื้น

     - งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน 188.000 ตร.ม. 108.24 20,349.12 0.00 0.00 20,349.12

   งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ

ยึดด้วยปูนทราย

6หน้า

ยุทธวี คำทะริ
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12" x12"

+ ปูนทราย

297.000 ตร.ม. 290.96 86,415.12 158.00 46,926.00 133,341.12

     - พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบผิวหยาบ ขนาด 8" x8"

+ ปูนทราย

23.000 ตร.ม. 254.00 5,842.00 158.00 3,634.00 9,476.00

   งานประตู - หน้าต่าง

ช่องแสงและช่องระบายอากาศ

     - งานประตู ป1 3.000 ชุด 8,500.00 25,500.00 300.00 900.00 26,400.00

     - งานประตู ป2 5.000 ชุด 2,400.00 12,000.00 300.00 1,500.00 13,500.00

     - งานประตู ป3 5.000 ชุด 1,500.00 7,500.00 300.00 1,500.00 9,000.00

     - งานหน้าต่าง น1 18.000 ชุด 7,500.00 135,000.00 200.00 3,600.00 138,600.00

     - งานหน้าต่าง น2 4.000 ชุด 4,000.00 16,000.00 200.00 800.00 16,800.00

   งานลูกกรงและราวบันได

     - งานราวระเบียงสแตนเลส

และราวบันไดสแตนเลส

24.000 ม. 1,250.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

7หน้า

ยุทธวี คำทะริ
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

     - โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์

(แบบสำหรับเด็ก )

4.000 ชุด 1,850.00 7,400.00 450.00 1,800.00 9,200.00

     - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ 4.000 ชุด 579.44 2,317.76 450.00 1,800.00 4,117.76

     - กระจกเงา หนา 6 มม. กรอบอลูมิเนียม 4.000 ชุด 380.00 1,520.00 70.00 280.00 1,800.00

     - สายฉีดชำระ 4.000 ชุด 280.00 1,120.00 35.00 140.00 1,260.00

     - ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น 5.000 ชุด 180.00 900.00 75.00 375.00 1,275.00

   งานทาสี

     - สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน 461.000 ตร.ม. 43.36 19,988.96 30.00 13,830.00 33,818.96

     - สีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดทาภายนอก 508.000 ตร.ม. 45.16 22,941.28 34.00 17,272.00 40,213.28

     - ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา 154.000 ตร.ม. 60.00 9,240.00 35.00 5,390.00 14,630.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 36,548.84 819,569.03 3,582.00 270,555.00 1,090,124.03-

8หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร 1.000 ชุด 10,850.00 10,850.00 3,500.00 3,500.00 14,350.00

    - ถังดักไขมันสำเร็จรูป 1.000 ชุด 3,500.00 3,500.00 700.00 700.00 4,200.00

    - ถังดับเพลิงชนิดโฟม ขนาดบรรจุ 10 ลิตร 8.000 ชุด 2,500.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

    - บ่อดักขยะและไขมัน 1.000 ชุด 1,800.00 1,800.00 300.00 300.00 2,100.00

    - บ่อพัก คสล. 8.000 บ่อ 900.00 7,200.00 100.00 800.00 8,000.00

    - งานวางท่อ คสล.Ø 0.30 x 1.00 ม. 40.000 ท่อน 288.88 11,555.20 100.00 4,000.00 15,555.20

    - งานระบบท่อประปา PVC. 1.000 งาน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 24,838.88 59,905.20 4,700.00 9,300.00 69,205.20-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

     - มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ ( 1.000 ชุด 7,383.00 7,383.00 0.00 0.00 7,383.00

9หน้า

ยุทธวี คำทะริ
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ขออนุญาตติดตั้งจากการไฟฟ้าสาขานากลาง ) 1.000 ชุด 7,383.00 7,383.00 0.00 0.00 7,383.00

     - โคมฟลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2 x 40 W 36.000 ชุด 1,000.00 36,000.00 150.00 5,400.00 41,400.00

     - ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 200.00 400.00 7,400.00

     - สวิทซ์ชนิดฝังผนัง 18.000 ชุด 28.98 521.64 0.00 0.00 521.64

     - ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง 9.000 ชุด 32.71 294.39 0.00 0.00 294.39

     - ไฟฉุกเฉิน 2.000 ชุด 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

     - สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์ 1.000 งาน 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 29,444.69 71,199.03 350.00 5,800.00 76,999.03-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,004,876.80

10หน้า
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หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

10

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ  สถ.ศพด.3

โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภูสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3034 2,613,156.422,004,876.80อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1

รวมค่าก่อสร้าง 2,613,156.42

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      460.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    5,680.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,613,156.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธวี คำทะริ
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หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

10

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ  สถ.ศพด.3

โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภูสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,613,156.42

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      460.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    5,680.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,613,156.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ยุทธวี คำทะริ
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แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

10

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ  สถ.ศพด.3

โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภูสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  ยุทธวี คำทะริ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  สุทัศน์ ทานุมา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  อาคมสัน กันสีชา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธวี คำทะริ
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แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

หนองบัวลำภูนากลางโนนเมือง

แบบ  สถ.ศพด.3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,613,156.42อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 2,613,156.42 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,613,156.42

ราคากลาง (........... สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 ยุทธวี คำทะริ
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ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียน(72.12.14.06 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู

มีจำนวน

เมื่อวันที่

แบบ  สถ.ศพด.3

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

   

(  อาคมสัน กันสีชา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ยุทธวี คำทะริ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  สุทัศน์ ทานุมา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 ยุทธวี คำทะริ
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