
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณอีเซตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,094,607.79

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,094,607.79

หน้า 1

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:38

2,094,607.79หมายเหตุ :  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

    - งานตอกเสาเข็ม 144.000 บาท/ต้น 2,531.40 364,521.60 320.00 46,080.00 410,601.60

   งานทดสอบดินวิธี BORING TEST

     - ค่าทดสอบดินวิธี BORING TEST 1.000 ชุด 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00

   งานขุดดิน,ถมกลับ

     - งานขุดดิน,ถมกลับ 332.000 ลบ.ม. 45.00 14,940.00 99.00 32,868.00 47,808.00

   งานถมดิน

     - งานถมดิน 380.000 ลบ.ม. 45.00 17,100.00 99.00 37,620.00 54,720.00

   งานทรายรองพื้น

     - งานทรายรองพื้น 15.000 ลบ.ม. 373.33 5,599.95 99.00 1,485.00 7,084.95

   งานคอนกรีตหยาบ

     - งานคอนกรีตหยาบ 20.000 ลบ.ม. 2,009.35 40,187.00 398.00 7,960.00 48,147.00

   งานไม้แบบหล่อคอนกรีต

2หน้า

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต 517.000 ตร.ม. 480.00 248,160.00 133.00 68,761.00 316,921.00

   งานคอนกรีตโครงสร้าง

     - งานคอนกรีตโครงสร้าง 230.000 ลบ.ม. 1,914.95 440,438.50 485.00 111,550.00 551,988.50

   งานเหล็กเสริม

     - เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดØ6มม. 1.980 ตัน 29,769.75 58,944.10 4,100.00 8,118.00 67,062.11

     - เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดØ9มม. 2.320 ตัน 29,899.68 69,367.25 4,100.00 9,512.00 78,879.26

     - เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดØ12มม. 2.400 ตัน 27,429.36 65,830.46 3,300.00 7,920.00 73,750.46

     - เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดØ15มม 8.000 ตัน 25,380.00 203,040.00 3,300.00 26,400.00 229,440.00

     - เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดØ19มม 1.600 ตัน 18,100.08 28,960.12 2,900.00 4,640.00 33,600.13

     - เหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดØ25มม .820 ตัน 18,211.64 14,933.54 2,900.00 2,378.00 17,311.54

   เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปหนา 4 มม.@0.15

     - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป หนา 4 มม.@0.15 734.000 ตร.ม. 41.36 30,358.24 5.00 3,670.00 34,028.24

   งานแผ่นพื้นสำเร็จ

3หน้า

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานแผ่นพื้นสำเร็จ 285.000 ตร.ม. 250.00 71,250.00 25.00 7,125.00 78,375.00

   ลวดผูกเหล็ก

     - ลวดผูกเหล็ก 513.000 กก. 45.00 23,085.00 0.00 0.00 23,085.00

   ตะปูยึดไม้แบบ

     - ตะปูยึดไม้แบบ 129.000 กก. 45.00 5,805.00 0.00 0.00 5,805.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 156,570.90 1,702,520.76 38,263.00 392,087.00 2,094,607.79-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,094,607.79

4หน้า

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณอีเซตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:38

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณอีเซตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:37

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม

28 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3015 2,726,132.032,094,607.79หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,726,132.03

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,726,132.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:39



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายโครงการ

28 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

1

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3015 0.000.00ป้ายโครงการ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 0.00

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:39



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

1

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  รัตนาภรณ์ ผมภักดิ์  

(  รัตนาภรณ์ ผมภักดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รุ่งทิวา สุนทอง  

(  รุ่งทิวา สุนทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พุทธชาติ โนนกอง  

(  พุทธชาติ โนนกอง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ปราณี ไชยฮะนิจ  

(  ปราณี ไชยฮะนิจ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ฐิติพรรณ ศิริพันธ์  

(  ฐิติพรรณ ศิริพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:39



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ศรีสะเกษโพธิ์ศรีสุวรรณอีเซ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 กันยายน 2564

2

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,726,132.03หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1 หลังละ 2,726,132.03 บาท

2 0.00ป้ายโครงการ จำนวน 1 หลังละ .00 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,726,132.03

ราคากลาง (........... สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสามสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 พุทธชาติ โนนกอง

30 กันยายน 2564 10:42:41



จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

มีจำนวน

เมื่อวันที่    28 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ปราณี ไชยฮะนิจ  

(  ปราณี ไชยฮะนิจ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รุ่งทิวา สุนทอง  

(  รุ่งทิวา สุนทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รัตนาภรณ์ ผมภักดิ์  

(  รัตนาภรณ์ ผมภักดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พุทธชาติ โนนกอง  

(  พุทธชาติ โนนกอง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ

มีจำนวน

เมื่อวันที่    28 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ / องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ฐิติพรรณ ศิริพันธ์  

(  ฐิติพรรณ ศิริพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


