
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญความยาว 278.50 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด (70.17.17.06 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดโพธิ์ชัยขามเบี้ยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลชัยวารี / เทศบาลตำบลชัยวารีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,204,787.91

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 329,380.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,534,167.91

หน้า 1

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:17

2,534,167.91หมายเหตุ :  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

    - งานดินถม 1,946.000 ลบ.ม. 46.00 89,516.00 99.00 192,654.00 282,170.00

    - เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x7.00 ม. 279.000 ต้น 1,435.00 400,365.00 0.00 0.00 400,365.00

    - เสาเข็มขนาด 0.18x0.18x7.00 ม. 380.000 ต้น 1,015.00 385,700.00 0.00 0.00 385,700.00

    - งานสกัดเสาเข็ม 659.000 ต้น 0.00 0.00 180.00 118,620.00 118,620.00

    - งานดินถมบดอัดแน่น 860.000 ลบ.ม. 64.00 55,040.00 15.00 12,900.00 67,940.00

   งานเหล็กเสริม

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. 2.228 ตัน 18,957.36 42,236.99 4,100.00 9,134.80 51,371.80

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. 6.147 ตัน 19,479.26 119,739.01 4,100.00 25,202.70 144,941.71

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. .071 ตัน 18,310.66 1,300.05 3,300.00 234.30 1,534.36

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม. 5.910 ตัน 15,938.88 94,198.78 3,300.00 19,503.00 113,701.78

     - ลวดผูกเหล็ก 430.000 กก. 67.76 29,136.80 15.00 6,450.00 35,586.80

    - งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 236.000 ลบ.ม. 843.13 198,978.68 306.00 72,216.00 271,194.68

2หน้า

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ทรายหยาบรองพื้น 38.000 ลบ.ม. 280.37 10,654.06 0.00 0.00 10,654.06

    - งานไม้แบบ 1,407.000 ตร.ม. 0.00 0.00 103.00 144,921.00 144,921.00

    - ไม้แบบ 139.000 ลบ.ฟ. 374.00 51,986.00 0.00 0.00 51,986.00

    - ไม้ค้ำยัน 1,407.000 ต้น 35.00 49,245.00 0.00 0.00 49,245.00

    - ตะปู 332.000 กก. 32.71 10,859.72 0.00 0.00 10,859.72

    - งานเรียงหินขนาด 0.30 ม. 156.000 ลบ.ม. 391.00 60,996.00 0.00 0.00 60,996.00

    - ป้ายโครงการก่อสร้าง 1.000 จุด 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 80,270.13 1,602,952.09 15,518.00 601,835.80 2,204,787.91-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - งานพื้นผิวขัดมันตีเส้น 695.000 ตร.ม. 30.00 20,850.00 61.00 42,395.00 63,245.00

    - งานจับเสี้ยม 1,112.000 เมตร 30.00 33,360.00 25.00 27,800.00 61,160.00

    - งานฉาบผนังคาน 444.000 ตร.ม. 52.00 23,088.00 82.00 36,408.00 59,496.00

3หน้า

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานพื้นผิวทรายล้าง 389.000 ตร.ม. 190.00 73,910.00 121.00 47,069.00 120,979.00

   งานปลูกหญ้า

     - ดินปลูก 200.000 ถุง 25.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

     - หญ้านวลน้อย 780.000 ตร.ม. 25.00 19,500.00 0.00 0.00 19,500.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 352.00 175,708.00 289.00 153,672.00 329,380.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,534,167.91

4หน้า

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:17



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญความยาว 278.50 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด (70.17.17.06 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดโพธิ์ชัยขามเบี้ยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลชัยวารี / เทศบาลตำบลชัยวารีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:16

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

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

29 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี

โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญความยาว 278.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด (70.17.17.06 )

4

เทศบาลตำบลชัยวารี / เทศบาลตำบลชัยวารีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ขามเบี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 3,301,767.362,534,167.91โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ

ภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี

โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรี

จำรูญ

1

รวมค่าก่อสร้าง 3,301,767.36

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2,255.85  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,463.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,301,767.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:18



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

29 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี

โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญความยาว 278.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด (70.17.17.06 )

4

เทศบาลตำบลชัยวารี / เทศบาลตำบลชัยวารีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ขามเบี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 3,301,767.36

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2,255.85  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,463.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,301,767.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:18



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี

โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญความยาว 278.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด (70.17.17.06 )

4

เทศบาลตำบลชัยวารี / เทศบาลตำบลชัยวารีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ขามเบี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  พิเชษฐ์ สิงห์บัว  

(  พิเชษฐ์ สิงห์บัว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เรืองศักดิ์ สุริรักษ์  

(  เรืองศักดิ์ สุริรักษ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  เฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง  

(  เฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:18



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ร้อยเอ็ดโพธิ์ชัยขามเบี้ย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชัยวารี เทศบาลตำบลชัยวารี

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    29 พฤษภาคม 2563

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี

โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญความยาว 278.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด (70.17.17.06 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1
3,301,767.36

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี

โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ จำนวน 1.000 หลังละ

3,301,767.36 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 3,301,767.36

ราคากลาง (........... สามล้านสามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 เรืองศักดิ์ สุริรักษ์

29 พฤษภาคม 2563 16:08:20



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญต่างๆภายในเขตเทศบาลตำบลชัยวารี

โดยการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งภายในเกาะกลางบึงศรีจำรูญความยาว 278.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ฯ กำหนด (70.17.17.06 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ขามเบี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด

มีจำนวน

เมื่อวันที่    29 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลชัยวารี / เทศบาลตำบลชัยวารีหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  เฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง  

(  เฉลิมชัย ฐานไชยยิ่ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พิเชษฐ์ สิงห์บัว  

(  พิเชษฐ์ สิงห์บัว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เรืองศักดิ์ สุริรักษ์  

(  เรืองศักดิ์ สุริรักษ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


