
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน  50  คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง  สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรเมืองยโสธรตาดทองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 116,358.00

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 336,495.71

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 903,655.79

หน้า 1

ประเสริฐ ชูรัตน์
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1,536,582.65หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน  50  คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง  สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรเมืองยโสธรตาดทองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 83,189.04

5 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 96,884.11

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,536,582.65

หน้า 2

ประเสริฐ ชูรัตน์
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1,536,582.65หมายเหตุ :  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   งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

    - งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง 1.000 เหมารวม 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

    - งานดินขุดพร้อมถมกลับ 6.000 ลบ.ม. 148.00 888.00 148.00 888.00 1,776.00

    - เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 m. ยาว

21.00 m.

22.000 ต้น 3,780.00 83,160.00 1,021.00 22,462.00 105,622.00

    - งานสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ 22.000 ต้น 180.00 3,960.00 0.00 0.00 3,960.00

รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 9,108.00 93,008.00 1,169.00 23,350.00 116,358.00-

2   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - คอนกรีตโครสร้าง 49.000 ลบ.ม. 2,078.67 101,854.83 498.00 24,402.00 126,256.83

    - คอนกรีตหยาบ 2.000 ลบ.ม. 1,815.66 3,631.32 398.00 796.00 4,427.32

    - งานทรายหยาบ 42.000 ลบ.ม. 313.09 13,149.78 99.00 4,158.00 17,307.78

    - เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 mm. 12.000 เส้น 294.76 3,537.12 52.00 624.00 4,161.12

2หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์
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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

    - เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 mm. 173.000 เส้น 206.77 35,771.21 29.30 5,068.90 40,840.11

    - เหล็กเสริมคอนกรีีต RB 9 mm. 5.000 เส้น 109.76 548.80 20.45 102.25 651.05

    - เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm. 411.000 เส้น 47.19 19,395.09 9.10 3,740.10 23,135.19

    - ลวดผูกเหล็ก 80.000 กก. 60.75 4,860.00 4.10 328.00 5,188.00

    - ไม้แบบ 222.000 ลบ.ฟ. 282.41 62,695.02 133.00 29,526.00 92,221.02

    - ไม้เคร่ายึดแบบ 67.000 ลบ.ฟ. 297.79 19,951.93 0.00 0.00 19,951.93

    - ตะปู 56.000 กก. 42.06 2,355.36 0.00 0.00 2,355.36

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 5,548.91 267,750.46 1,242.95 68,745.25 336,495.71-

3   งานสถาปัตยกรรม

   งานโครงสร้างหลังคา

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20

ม. หนา 5 มม.สีแดง

615.000 แผ่น 62.15 38,222.25 0.00 0.00 38,222.25

3หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์
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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

     - ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 225.000 แผ่น 63.09 14,195.25 0.00 0.00 14,195.25

     - ครอบสามสาม 4.000 แผ่น 63.09 252.36 0.00 0.00 252.36

     - ครอบหางมน 8.000 แผ่น 63.09 504.72 0.00 0.00 504.72

     - ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2

มม. ยาว 6.00 ม.

38.000 ท่อน 575.00 21,850.00 0.00 0.00 21,850.00

     - ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา

3.2 มม. ยาว 6.00 ม.

34.000 ท่อน 460.00 15,640.00 0.00 0.00 15,640.00

     - เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. 62.000 ท่อน 537.38 33,317.56 0.00 0.00 33,317.56

     - เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด 86.000 ม. 92.12 7,922.32 45.00 3,870.00 11,792.32

     - ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด 86.000 ม. 92.12 7,922.32 45.00 3,870.00 11,792.32

     - แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น 144.000 แผ่น 16.50 2,376.00 10.00 1,440.00 3,816.00

     - รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28 16.000 เมตร 150.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

     - อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา 1.000 เหมารวม 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

4หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์
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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

     -

ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกร

ะเบื้องลอนคู่

276.000 ตร.ม. 170.00 46,920.00 0.00 0.00 46,920.00

   งานพื้น

     - พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12 x 12

นิ้ว

120.000 ตร.ม. 256.58 30,789.60 158.00 18,960.00 49,749.60

     - พื้นกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวมัน ขนาด 8 x 8 นิ้ว 72.000 ตร.ม. 258.91 18,641.52 158.00 11,376.00 30,017.52

     - พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิงหยาบ ขนาด 8 x 8

นิ้ว

24.000 ตร.ม. 258.91 6,213.84 158.00 3,792.00 10,005.84

     - พื้นซีเมนต์ขัดมัน 99.000 ตร.ม. 92.32 9,139.68 40.00 3,960.00 13,099.68

   งานผนัง

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 252.000 ตร.ม. 319.57 80,531.64 89.00 22,428.00 102,959.64

     - ฉาบปูนเรียบ 355.000 ตร.ม. 79.36 28,172.80 82.00 29,110.00 57,282.80

     - ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" 77.000 ตร.ม. 244.14 18,798.78 166.00 12,782.00 31,580.78

5หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์
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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

     - ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 2" x 4" 42.000 ตร.ม. 245.07 10,292.94 232.00 9,744.00 20,036.94

     - ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง 36.000 ตร.ม. 79.36 2,856.96 113.00 4,068.00 6,924.96

     - เสาเอ็น+ทับหลัง คสล. 131.000 ม. 124.14 16,262.34 44.00 5,764.00 22,026.34

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.

ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี

120.000 ตร.ม. 222.61 26,713.20 75.00 9,000.00 35,713.20

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.

ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ

โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี

42.000 ตร.ม. 247.35 10,388.70 75.00 3,150.00 13,538.70

     - ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูป บุตาข่ายกันแมลง

โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 11/2" x 3"

86.000 ตร.ม. 317.25 27,283.50 112.00 9,632.00 36,915.50

   งานสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 553.000 ตร.ม. 73.67 40,739.51 30.00 16,590.00 57,329.51

     - ทาสีน้ำมันทั่วไป 108.000 ตร.ม. 40.00 4,320.00 38.00 4,104.00 8,424.00

6หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์
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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

   งานประตู-หน้าต่าง

     - ป.1 2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

     - ป.2 3.000 ชุด 2,500.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00

     - ป.3 1.000 ชุด 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00

     - น.1 2.000 ชุด 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

     - น.2 2.000 ชุด 11,000.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00

     - น.3 7.000 ชุด 7,500.00 52,500.00 0.00 0.00 52,500.00

     - น.4 4.000 ชุด 2,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

   งานสุขภัณฑ์

     - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ 2.000 ชุด 770.00 1,540.00 450.00 900.00 2,440.00

     - สายฉีดชำระพร้อมสต๊อบวาล์ว 4.000 ชุด 645.00 2,580.00 70.00 280.00 2,860.00

     - ฝักบัวสานอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว 5.000 ชุด 750.00 3,750.00 70.00 350.00 4,100.00

     - กระจกเงา 2.000 ชุด 380.00 760.00 70.00 140.00 900.00

7หน้า
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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

     - ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น 7.000 ชุด 319.00 2,233.00 75.00 525.00 2,758.00

     - โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ 4.000 ชุด 3,500.00 14,000.00 450.00 1,800.00 15,800.00

   งานเบ็ตเตล็ด

     - ราวระเบียงสแตนเลส 10.000 เมตร 1,250.00 12,500.00 850.00 8,500.00 21,000.00

     - งานบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4" 82.000 เมตร 45.00 3,690.00 50.00 4,100.00 7,790.00

     - ผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป 4.000 ชุด 8,500.00 34,000.00 50.00 200.00 34,200.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 60,362.78 713,220.79 3,805.00 190,435.00 903,655.79-

4   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ พีวีซี ขนาด ศก.11/2 นิ้ว 8.5 4.000 ม. 24.51 98.04 40.00 160.00 258.04

    - ท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว 4.000 ม. 38.70 154.80 40.00 160.00 314.80

    - ท่อ พีวีซี ขนาดศก. 3 นิ้ว 8.000 ม. 84.92 679.36 75.00 600.00 1,279.36

    - ท่อ พีวีซี ขนาดศก. 4 นิ้ว 12.000 ม. 137.60 1,651.20 100.00 1,200.00 2,851.20

8หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อ พีวีซี ขนาด ศก.1/2 นิ้ว 13.5 12.000 ม. 11.39 136.68 30.00 360.00 496.68

    - ท่อ พีวีซี ขนาด ศก.3/4 นิ้ว 12.000 ม. 13.76 165.12 30.00 360.00 525.12

    - ท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 1 นิ้ว 4.000 ม. 21.71 86.84 30.00 120.00 206.84

    - ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ 1.000 เหมารวม 1,240.00 1,240.00 372.00 372.00 1,612.00

    - ก๊อกน้ำ ขนาด ศก.1/2 นิ้ว 5.000 อัน 135.00 675.00 50.00 250.00 925.00

    - Stop valve 10.000 อัน 163.00 1,630.00 100.00 1,000.00 2,630.00

    - ประตูน้ำ Gate valve ขนาด ศก.1 นิ้ว 1.000 อัน 330.00 330.00 200.00 200.00 530.00

    - ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด ศก.2 นิ้ว 2.000 อัน 80.00 160.00 200.00 400.00 560.00

    - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 6000 ลิตร 1.000 บ่อ 26,000.00 26,000.00 4,000.00 4,000.00 30,000.00

    - ข้อต่ออ่อ่ยางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด ศก.4 นิ้ว 2.000 ชุด 300.00 600.00 200.00 400.00 1,000.00

    - บ่อพักคสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 8.000 บ่อ 1,150.00 9,200.00 450.00 3,600.00 12,800.00

    - บ่อดักขยะและไขมัน 1.000 บ่อ 9,500.00 9,500.00 2,500.00 2,500.00 12,000.00

    - ถังดับเพลิงเคมี 2.000 ถัง 1,550.00 3,100.00 200.00 400.00 3,500.00

9หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อคสล. ขนาด ศก.0.30 ม. 45.000 เมตร 160.00 7,200.00 100.00 4,500.00 11,700.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 40,940.59 62,607.04 8,717.00 20,582.00 83,189.04-

5   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชนิดกันไฟดูด 2.000 set 3,500.00 7,000.00 1,000.00 2,000.00 9,000.00

    - ท่อ EMT ขนาด 1/2" 354.000 เมตร 76.48 27,073.92 22.00 7,788.00 34,861.92

    - สาย THW 2.5 sqmm. 900.000 เมตร 5.84 5,256.00 7.00 6,300.00 11,556.00

    - Support&accessories 1.000 lot 1,750.00 1,750.00 950.00 950.00 2,700.00

    - ดวงโคมฟูลออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย 1x36

w. ติดเพดาน

18.000 set 250.00 4,500.00 115.00 2,070.00 6,570.00

    - ดวงโคมฟูลออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย 2x36

w ติดเพดานหรือผนัง

20.000 set 450.00 9,000.00 135.00 2,700.00 11,700.00

    - ไฟฉุกเฉิน 1.000 set 2,950.00 2,950.00 0.00 0.00 2,950.00

10หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สวิทช์แบบฝังผนัง 19.000 set 30.38 577.22 80.00 1,520.00 2,097.22

    - เต้ารับแบบฝังผนัง 7.000 set 32.71 228.97 90.00 630.00 858.97

    - เต้ารับ TV แบบฝังผนัง 1.000 set 175.00 175.00 90.00 90.00 265.00

    - เต้ารับโทรศัพท์ชนิด RJ-11 1.000 set 135.00 135.00 90.00 90.00 225.00

    - พัมลมชนิดติดเพดาน ขนาด 18"(โคจร ) 6.000 set 1,950.00 11,700.00 400.00 2,400.00 14,100.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 11,305.41 70,346.11 2,979.00 26,538.00 96,884.11-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,536,582.65

11หน้า

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน  50  คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง  สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ยโสธรเมืองยโสธรตาดทองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:19

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

ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น

24 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน  50  คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง  สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

12

เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 2,003,857.431,536,582.65ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น1

รวมค่าก่อสร้าง 2,003,857.43

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      216.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,277.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,003,857.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:22



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น

24 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน  50  คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง  สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

12

เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,003,857.43

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      216.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,277.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,003,857.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:22



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน  50  คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง  สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

12

เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธรสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุภาภรณ์ เวชกามา  

(  สุภาภรณ์ เวชกามา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประเสริฐ ชูรัตน์  

(  ประเสริฐ ชูรัตน์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา  

(  สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:22



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ยโสธรเมืองยโสธรตาดทอง

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตาดทอง เทศบาลตำบลตาดทอง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    24 เมษายน 2563

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน  50  คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง  สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,003,857.43ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 2,003,857.43 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,003,857.43

ราคากลาง (........... สองล้านสามพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:25



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน  50  คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง  สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง

อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร

มีจำนวน

เมื่อวันที่    24 เมษายน 2563

-

เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา  

(  สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุภาภรณ์ เวชกามา  

(  สุภาภรณ์ เวชกามา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประเสริฐ ชูรัตน์  

(  ประเสริฐ ชูรัตน์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


