
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
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3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา จังหวัด พะเยา

25 กุมภาพันธ์ 2565 2,237,268.89

2,466,400.00
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7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   เดชา กองแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   ศุภกิตติ์ แก้วเรียง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา

       7.3   นิคม อิ่นคำ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
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.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07 )จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน

(ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โดยสังเขป

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำฝายกวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 546,956.82

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 447,629.24

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 75,089.50

หน้า 1

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39

1,080,875.56หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำฝายกวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 อื่นๆ รวม 11,200.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,080,875.56

หน้า 2

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39

1,080,875.56หมายเหตุ :  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

   งานฐานราก

     - งานดินขุด-ถมคืน 14.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 1,750.00 1,750.00

     - เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว

15.00 ม.

17.000 ต้น 4,800.00 81,600.00 1,021.00 17,357.00 98,957.00

     - งานสกัดหัวเสาเข็ม 17.000 ต้น 0.00 0.00 200.00 3,400.00 3,400.00

   งานโครงสร้าง ค.ส.ล.

     - งานดินถม 129.000 ลบ.ม. 85.00 10,965.00 99.00 12,771.00 23,736.00

     - คอนกรีตโครงสร้าง 34.000 ลบ.ม. 2,100.00 71,400.00 391.00 13,294.00 84,694.00

     - ทรายหยาบรองพื้น 106.000 ลบ.ม. 543.62 57,623.72 99.00 10,494.00 68,117.72

     - เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม. .599 ตัน 31,573.83 18,912.72 4,100.00 2,455.90 21,368.62

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม. 1.465 ตัน 27,492.53 40,276.55 3,300.00 4,834.50 45,111.06

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม. .237 ตัน 26,308.47 6,235.10 3,300.00 782.10 7,017.21

2หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ลวดผูกเหล็ก 69.000 กก. 39.72 2,740.68 0.00 0.00 2,740.68

     - ค่าแรงไม้แบบ 220.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 29,260.00 29,260.00

     - ไม้แบบทั่วไป (คิดค่าวัสดุ 50%) 110.000 ลบ.ฟ. 200.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00

     - ไม้คร่าว 33.000 ลบ.ฟ. 200.00 6,600.00 0.00 0.00 6,600.00

     - ตะปู 27.500 กก. 36.45 1,002.37 0.00 0.00 1,002.38

   งานโครงสร้างหลังคา

     - ค่าแรงโครงหลังคา 2,880.000 กก. 0.00 0.00 12.00 34,560.00 34,560.00

     - เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. 37.000 ท่อน 789.72 29,219.64 0.00 0.00 29,219.64

     - เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. 29.000 ท่อน 794.39 23,037.31 0.00 0.00 23,037.31

     - ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2

มม.

25.000 ท่อน 1,046.00 26,150.00 0.00 0.00 26,150.00

     - ท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. 18.000 ท่อน 900.00 16,200.00 0.00 0.00 16,200.00

     - แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม. 8.000 แผ่น 74.40 595.20 0.00 0.00 595.20

3หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น๊อตเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 0.50

ม.

32.000 ชุด 45.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 97,029.13 415,998.29 12,780.00 130,958.50 546,956.82-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานมุงหลังคา

     - ค่าแรงมุงหลังคา 237.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 11,850.00 11,850.00

     - กระเบื้องลอนคู่สี 0.50x1.20x0.05 ม. 620.000 แผ่น 67.29 41,719.80 0.00 0.00 41,719.80

     - ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สี 15.000 แผ่น 67.29 1,009.35 0.00 0.00 1,009.35

     - ครอบตะเฆ่สันกระเบื้องลอนคู่สี 100.000 แผ่น 40.92 4,092.00 0.00 0.00 4,092.00

     - ครอบสามทางสี 3.000 แผ่น 50.22 150.66 0.00 0.00 150.66

     - ครอบหางมนสี 6.000 แผ่น 42.78 256.68 0.00 0.00 256.68

     - อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง 770.000 ตัว 3.04 2,340.80 0.00 0.00 2,340.80

4หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ตะเฆ่รางสังกะสี 11.000 เมตร 95.00 1,045.00 25.00 275.00 1,320.00

     - เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (2 in 1) 66.000 เมตร 89.90 5,933.40 73.00 4,818.00 10,751.40

     - ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป 66.000 เมตร 21.70 1,432.20 10.00 660.00 2,092.20

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ1. ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ

โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

136.000 ตร.ม. 140.00 19,040.00 75.00 10,200.00 29,240.00

     - ฝ2. ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม.

ฉาบรอยต่อ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

15.000 ตร.ม. 167.00 2,505.00 75.00 1,125.00 3,630.00

     - ฝ3. ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง

โครงคร่าวเนื้อแข็ง 1 1/2"x3"

72.000 ตร.ม. 315.00 22,680.00 112.00 8,064.00 30,744.00

   งานผนังและตกแต่ง

     - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 140.000 ตร.ม. 276.00 38,640.00 89.00 12,460.00 51,100.00

     - งานฉาบปูนผนัง 275.000 ตร.ม. 63.03 17,333.25 82.00 22,550.00 39,883.25

     - ปูนฉาบโครงสร้าง 70.000 ตร.ม. 63.03 4,412.10 100.00 7,000.00 11,412.10

5หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เสาเอ็น+ทับหลัง ค.ส.ล. 180.000 ตร.ม. 98.00 17,640.00 44.00 7,920.00 25,560.00

   งานพื้นและตกแต่ง

     - พ.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ผิวด้าน

ขนาด 12x12 นิ้ว

20.000 ตร.ม. 279.00 5,580.00 158.00 3,160.00 8,740.00

     - พ2. พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ผิวมัน ขนาด

12x12 นิ้ว

136.000 ตร.ม. 279.00 37,944.00 158.00 21,488.00 59,432.00

     - พ4. พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง) 10.000 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 300.00 300.00

   งานประตู-หน้าต่าง

     - ป.1 ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียมสีชา 1.70x2.50

ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1.000 ชุด 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00 9,500.00

     - ป.2 ประตูบานสวิงเดี่ยว อลูมิเนียมสีชา

0.90x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

3.000 ชุด 5,000.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00

     - น.1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.50x1.65 ม.

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

11.000 ชุด 3,180.00 34,980.00 0.00 0.00 34,980.00

6หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น.2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.50x1.65 ม.

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

4.000 ชุด 5,300.00 21,200.00 0.00 0.00 21,200.00

   งานทาสี

     - งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก 193.000 ตร.ม. 40.00 7,720.00 34.00 6,562.00 14,282.00

     - งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน 79.000 ตร.ม. 36.00 2,844.00 30.00 2,370.00 5,214.00

     - งานทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดาน 151.000 ตร.ม. 36.00 5,436.00 30.00 4,530.00 9,966.00

     - งานทาสีเหล็กกันสนิม 27.000 ตร.ม. 34.00 918.00 35.00 945.00 1,863.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 25,284.20 321,352.24 1,210.00 126,277.00 447,629.24-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด

1-36W ติดเพดานหรือผนัง

14.000 ชุด 258.00 3,612.00 115.00 1,610.00 5,222.00

7หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย

ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง หลอด 2-36W

ติดเพดานหรือผนัง

14.000 ชุด 750.00 10,500.00 150.00 2,100.00 12,600.00

    - ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด 8 นิ้ว หลอด

INCANDESCENT 1-32W ติดเพดาน

2.000 ชุด 250.00 500.00 115.00 230.00 730.00

    - ดวงโคมไฟฉุกเฉิน DC.12v หลอด HALOGEN

2x55W พร้อม CHARGER

2.000 ชุด 5,500.00 11,000.00 200.00 400.00 11,400.00

    - แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (LP) ติดผนัง

(ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตสำเร็จครบชุด 8 ช่อง พร้อมกันดูด)

1.000 ชุด 2,222.00 2,222.00 800.00 800.00 3,022.00

    - สวิตซ์ไฟแบบฝังผนัง 16.000 ชุด 47.00 752.00 80.00 1,280.00 2,032.00

    - เต้าเสียบแบบฝังผนัง 10.000 ชุด 33.00 330.00 90.00 900.00 1,230.00

    - เต้ารับ TV ติดฝังเรียนผนังหรือเสาพร้อมสาย TV 8.000 ชุด 50.00 400.00 90.00 720.00 1,120.00

    - เต้ารับโทรศัพท์พร้อมสายโทรศัพท์ 8.000 ชุด 128.00 1,024.00 90.00 720.00 1,744.00

    - ท่อร้อยสายไฟ 309.000 เมตร 17.00 5,253.00 20.00 6,180.00 11,433.00

8หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานไฟฟ้าภายในอาคาร 840.000 เมตร 6.00 5,040.00 5.00 4,200.00 9,240.00

    - งานเสาไฟฟ้า คอร. ยาว 8.00 เมตร

พร้อมอุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้าและเสาไฟฟ้า

2.000 ต้น 3,850.00 7,700.00 962.00 1,924.00 9,624.00

    - งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

(สายไฟอลูมิเนียม เบอร์ 25)

165.000 เมตร 9.50 1,567.50 25.00 4,125.00 5,692.50

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 13,120.50 49,900.50 2,742.00 25,189.00 75,089.50-

4   อื่นๆ

    - งานราวสแตนเลส 14.000 เมตร 800.00 11,200.00 0.00 0.00 11,200.00

รวมค่าอื่นๆ - 800.00 11,200.00 0.00 0.00 11,200.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,080,875.56

9หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำฝายกวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 228,135.71

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 364,254.73

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 23,388.00

หน้า 1

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:40

637,324.96หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัวและห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำฝายกวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 21,546.52

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 637,324.96

หน้า 2

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:40

637,324.96หมายเหตุ :  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

   งานฐานราก

     - ขุดดิน - ถมคืน 8.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 1,000.00 1,000.00

     - เสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว

15 ม.

10.000 ต้น 4,800.00 48,000.00 1,021.00 10,210.00 58,210.00

     - งานสกัดหัวเสาเข็ม 10.000 ต้น 0.00 0.00 200.00 2,000.00 2,000.00

   งานโครงสร้าง ค.ส.ล.

     - งานดินถม 35.000 ลบ.ม. 85.00 2,975.00 0.00 0.00 2,975.00

     - งานคอนกรีตโครงสร้าง 16.000 ลบ.ม. 2,100.00 33,600.00 391.00 6,256.00 39,856.00

     - ทรายหยาบรองพื้น 8.000 ลบ.ม. 543.62 4,348.96 99.00 792.00 5,140.96

     - เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR.24 ศก.6 มม. .266 ตัน 31,573.83 8,398.63 4,100.00 1,090.60 9,489.24

     - เหล็กเส้นกลม ผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม. .843 ลบ.ม. 27,492.53 23,176.20 3,300.00 2,781.90 25,958.10

     - ลวดผูกเหล็ก 33.270 กก. 39.72 1,321.48 0.00 0.00 1,321.48

2หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงไม้แบบ 115.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 15,295.00 15,295.00

     - ไม้แบบทั่วไป (คิดค่าวัสดุ 50%) 57.500 ลบ.ฟ. 200.00 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00

     - ไม้คร่าว 17.000 ลบ.ฟ. 200.00 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00

     - ตะปู 14.370 กก. 36.45 523.78 0.00 0.00 523.79

   งานโครงสร้างหลังคา

     - ค่าแรงโครงหลังคา 1,093.000 กก. 0.00 0.00 12.00 13,116.00 13,116.00

     - เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. 22.000 ท่อน 789.72 17,373.84 0.00 0.00 17,373.84

     - เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม. 10.000 ท่อน 794.39 7,943.90 0.00 0.00 7,943.90

     - ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1

1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร

11.000 ท่อน 1,046.00 11,506.00 0.00 0.00 11,506.00

     - แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 6 มม. 6.000 แผ่น 74.40 446.40 0.00 0.00 446.40

     - น๊อตเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 0.50

ม.

24.000 ชุด 45.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00

3หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 69,820.66 175,594.19 9,381.00 52,541.50 228,135.71-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานมุงหลังคา

     - ค่าแรงมุงหลังคา 112.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 5,600.00 5,600.00

     - กระเบื้องลอนคู่สี 0.50x1.20x0.05 ม. 170.000 แผ่น 67.29 11,439.30 0.00 0.00 11,439.30

     - ครอบสันกระเบื้องลอนคู่สี 22.000 แผ่น 67.29 1,480.38 0.00 0.00 1,480.38

     - ครอบตะเฆ่สัน กระเบื้องลอนคู่สี 45.000 แผ่น 40.92 1,841.40 0.00 0.00 1,841.40

     - ครอบสามทางสี 2.000 แผ่น 50.22 100.44 0.00 0.00 100.44

     - ครอบหางมนสี 4.000 แผ่น 42.78 171.12 0.00 0.00 171.12

     - อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง 240.000 ตัว 3.04 729.60 0.00 0.00 729.60

     - เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป (2 in 1) 46.000 เมตร 89.90 4,135.40 73.00 3,358.00 7,493.40

     - ไม้ปิดกันนกสำเร็จรูป 46.000 เมตร 21.70 998.20 10.00 460.00 1,458.20

4หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ2. ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น

ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

56.000 ตร.ม. 167.00 9,352.00 75.00 4,200.00 13,552.00

     - ฝ3. ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง

โครงคร่าวเนื้อแข็ง 1 1/2 x3 นิ้ว

50.000 ตร.ม. 315.00 15,750.00 112.00 5,600.00 21,350.00

   งานผนังและตกแต่ง

     - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 130.000 ตร.ม. 276.00 35,880.00 89.00 11,570.00 47,450.00

     - ปูนฉาบผนัง 255.000 ตร.ม. 63.03 16,072.65 82.00 20,910.00 36,982.65

     - ปูนฉาบโครงสร้าง 40.000 ตร.ม. 63.03 2,521.20 100.00 4,000.00 6,521.20

     - เสาเอ็น+ทับหลัง ค.ส.ล. 90.000 เมตร 98.00 8,820.00 44.00 3,960.00 12,780.00

     - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8x8

นิ้ว

125.000 ตร.ม. 229.00 28,625.00 166.00 20,750.00 49,375.00

   งานพื้นและตกแต่ง

5หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - พ3.พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ชนิด ผิวหยาบ

8x8 นิ้ว

56.000 ตร.ม. 248.00 13,888.00 158.00 8,848.00 22,736.00

     - พ4.พื้นผิวขัดหยาบ 14.000 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 420.00 420.00

   งานประตู-หน้าต่าง

     - ป.3 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 205.00 205.00 4,705.00

     - ป.4 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดบน-ล่าง

ไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

2.000 ชุด 4,000.00 8,000.00 205.00 410.00 8,410.00

     - ป.5 ประตูบานเปิดเดี่ยว เกล็ดบน-ล่าง PVC

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

4.000 ชุด 1,500.00 6,000.00 142.00 568.00 6,568.00

     - น.1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.50x1.65 ม.

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1.000 ชุด 3,180.00 3,180.00 0.00 0.00 3,180.00

     - น.2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.50x1.65 ม.

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

2.000 ชุด 5,300.00 10,600.00 0.00 0.00 10,600.00

6หน้า

เดชา กองแก้ว
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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

     - น.3 หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียมสีชา

0.65x0.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

4.000 ชุด 1,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

     - น.4 หน้าต่างบานกระทุ้ง 2 บาน อลูมิเนียมสีชา

1.25x0.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

5.000 ชุด 2,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

   งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

     - โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกร์

(สำหรับเด็ก)

4.000 ชุด 2,700.00 10,800.00 450.00 1,800.00 12,600.00

     - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1

หลุม

1.000 ชุด 2,500.00 2,500.00 450.00 450.00 2,950.00

     - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ 4

หลุม

2.000 ชุด 9,500.00 19,000.00 1,800.00 3,600.00 22,600.00

     - โถปัสสาวะชาย 4.000 ชุด 953.27 3,813.08 450.00 1,800.00 5,613.08

     - อ่างล้างจาน ชนิด 2 หลุม พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 2,450.00 2,450.00 320.00 320.00 2,770.00

     - ที่ใส่กระดาษชำระ 4.000 ชุด 251.40 1,005.60 120.00 480.00 1,485.60

7หน้า

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สายฉีดชำระพร้อมสต๊อบวาล์ว 4.000 ชุด 245.00 980.00 70.00 280.00 1,260.00

     - แผงกั้นโถปัสสาวะชาย 4.000 ชุด 900.00 3,600.00 170.00 680.00 4,280.00

     - ฝักบัวสายอ่อนพร้อมอุปกรณ์ 4.000 ชุด 350.00 1,400.00 70.00 280.00 1,680.00

     - กระจกเงา ขนาด 0.7x1.20 ม. กรอบอลูมิเนียม 4.000 ชุด 530.00 2,120.00 70.00 280.00 2,400.00

     - ก๊อกน้ำ 2.000 ชุด 83.18 166.36 25.00 50.00 216.36

     - ตะแกรงกรองผง ชนิดดักกลิ่น 7.000 ชุด 80.00 560.00 75.00 525.00 1,085.00

   งาานสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 225.000 ตร.ม. 36.00 8,100.00 34.00 7,650.00 15,750.00

     - ทาสีเหล็กกันสนิม 9.000 ตร.ม. 34.00 306.00 35.00 315.00 621.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 43,935.05 254,885.73 5,680.00 109,369.00 364,254.73-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

8หน้า

เดชา กองแก้ว
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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

    - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย

ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง หลอด 2-36W

ติดเพดานหรือผนัง

2.000 ชุด 750.00 1,500.00 150.00 300.00 1,800.00

    - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด

1-36W ติดเพดานหรือผนัง

14.000 ชุด 258.00 3,612.00 115.00 1,610.00 5,222.00

    - ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด 8 นิ้ว หลอด

INCANDESCENT 1-32W ติดเพดาน

6.000 ชุด 250.00 1,500.00 115.00 690.00 2,190.00

    - เต้าเสียบแบบฝังผนัง 2.000 ชุด 33.00 66.00 90.00 180.00 246.00

    - สวิตซ์ไฟแบบฝังผนัง 9.000 ชุด 47.00 423.00 80.00 720.00 1,143.00

    - ท่อร้อยสายไฟ 156.000 เมตร 17.00 2,652.00 20.00 3,120.00 5,772.00

    - งานไฟฟ้าภายในอาคาร 380.000 เมตร 6.00 2,280.00 5.00 1,900.00 4,180.00

    - แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (LP) ติดผนัง

(ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตสำเร็จครบชุด 6 ช่อง พร้อมกันดูด)

1.000 ชุด 2,035.00 2,035.00 800.00 800.00 2,835.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 3,396.00 14,068.00 1,375.00 9,320.00 23,388.00-

9หน้า

เดชา กองแก้ว
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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

4   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC

8.5)

     - ท่อ PVC ขนาด Dia 1 1/2" ชั้น 8.5 12.000 เมตร 34.34 412.08 30.00 360.00 772.08

     - ท่อ PVC ขนาด Dia 2" ชั้น 8.5 28.000 เมตร 53.97 1,511.16 40.00 1,120.00 2,631.16

     - ท่อ PVC ขนาด Dia 4" ชั้น 8.5 8.000 เมตร 149.53 1,196.24 100.00 800.00 1,996.24

   งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)

     - ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2" ชั้น 13.5 16.000 เมตร 14.84 237.44 30.00 480.00 717.44

     - ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4" ชั้น 13.5 16.000 เมตร 17.88 286.08 30.00 480.00 766.08

     - ท่อ PVC ขนาด Dia 1" ชั้น 13.5 12.000 เมตร 24.53 294.36 30.00 360.00 654.36

    - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ 1.000 lot 1,180.00 1,180.00 0.00 0.00 1,180.00

    - ก็อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2" 12.000 ชุด 83.18 998.16 25.00 300.00 1,298.16

10หน้า

เดชา กองแก้ว
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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

    - ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1" 1.000 ชุด 228.00 228.00 200.00 200.00 428.00

    - ตะแกรงกรองผง ชนิดดักกลิ่น 12.000 ชุด 80.00 960.00 75.00 900.00 1,860.00

    - บ่อเกรอะ-บ่อกรองสำเร็จรูป ชนิดไร้อากาศ

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.พร้อมอุปกรณ์

1.000 บ่อ 3,617.00 3,617.00 904.00 904.00 4,521.00

    - บ่อดักไขมัน จุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ 1.000 บ่อ 2,278.00 2,278.00 569.00 569.00 2,847.00

    - บ่อซึมท่อ ค.ศ.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร

จำนวน 4 ท่อ

1.000 บ่อ 1,500.00 1,500.00 375.00 375.00 1,875.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 9,261.27 14,698.52 2,408.00 6,848.00 21,546.52-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 637,324.96

11หน้า

เดชา กองแก้ว
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำฝายกวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:38

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

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

10

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฝายกวาง เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3021 1,407,408.061,080,875.56อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1

รวมค่าก่อสร้าง 1,407,408.06

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,407,408.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:41



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

10

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฝายกวาง เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,407,408.06

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,407,408.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:41



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารห้องครัวและห้องน้ำ

25 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

12

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฝายกวาง เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3021 829,860.83637,324.96อาคารห้องครัวและห้องน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 829,860.83

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 829,860.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:42



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารห้องครัวและห้องน้ำ

25 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

12

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฝายกวาง เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 829,860.83

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 829,860.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:42



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

12

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ฝายกวาง เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  นิคม อิ่นคำ  

(  นิคม อิ่นคำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เดชา กองแก้ว  

(  เดชา กองแก้ว  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ศุภกิตติ์ แก้วเรียง  

(  ศุภกิตติ์ แก้วเรียง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:42



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พะเยาเชียงคำฝายกวาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    25 กุมภาพันธ์ 2565

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,407,408.06อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลังละ 1,407,408.06 บาท

2 829,860.83อาคารห้องครัวและห้องน้ำ จำนวน 1 หลังละ 829,860.83 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,237,268.89

ราคากลาง (........... สองล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 เดชา กองแก้ว

28 กุมภาพันธ์ 2565 15:07:44



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง

เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารห้องปฏิบัติการ(30.22.23.07

)จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง อ.เชียงคำ

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา

มีจำนวน

เมื่อวันที่    25 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ศุภกิตติ์ แก้วเรียง  

(  ศุภกิตติ์ แก้วเรียง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นิคม อิ่นคำ  

(  นิคม อิ่นคำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เดชา กองแก้ว  

(  เดชา กองแก้ว  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


