
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง อุบลราชธานีพิบูลมังสาหารพิบูลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 220,531.48

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 220,531.48

หน้า 1

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18

220,531.48หมายเหตุ :  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

    - ค่าทดสอบดิน Boring Test 2.000 จุด 15,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

    - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน

ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม.

18.000 ต้น 1,775.70 31,962.60 176.00 3,168.00 35,130.60

    - สกัดหัวเสาเข็ม 18.000 ต้น 0.00 0.00 150.00 2,700.00 2,700.00

    - ขุดดิน 10.000 ลบ.ม. หลวม 0.00 0.00 125.00 1,250.00 1,250.00

    - ทรายหยาบอัดแน่น 2.000 ลบ.ม. 280.37 560.74 99.00 198.00 758.74

    - คอนกรีตหยาบ 1.000 ลบ.ม. 1,598.48 1,598.48 398.00 398.00 1,996.48

    - คอนกรีต 1:2:4 7.000 ลบ.ม. 1,829.04 12,803.28 391.00 2,737.00 15,540.28

    - แบบหล่อคอนกรีต 10.000 ตร.ม. 500.00 5,000.00 133.00 1,330.00 6,330.00

    - เหล็ก DB 12 มม. .035 ตัน 16,258.60 569.05 3,300.00 115.50 684.55

    - เหล็ก DB16 มม. .760 ตัน 16,027.76 12,181.09 3,300.00 2,508.00 14,689.10

    - ลวดผูกเหล็ก 24.000 กก. 20.10 482.40 0.00 0.00 482.40

2หน้า

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กท่อดำ Dia. 2" หนา 3.2 มม. 1,898.000 กก. 21.00 39,858.00 12.00 22,776.00 62,634.00

    - เหล็กท่อดำ Dia. 3" หนา 3.2 มม. 627.000 กก. 21.00 13,167.00 12.00 7,524.00 20,691.00

    - เหล็กท่อดำ Dia. 3 1/2" หนา 3.2 มม. 373.000 กก. 21.00 7,833.00 12.00 4,476.00 12,309.00

    - แผ่นเหล็กหนา 12 มม. 72.000 กก. 21.71 1,563.12 0.00 0.00 1,563.12

    - แผ่นเหล็กหนา 6 มม. 19.000 กก. 21.71 412.49 0.00 0.00 412.49

    - น้อต Dia.20 มม. 64.000 ่ชุด 25.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

    - ทาสีกันสนิม 165.000 ตร.ม. 33.27 5,489.71 38.00 6,270.00 11,759.72

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 53,454.74 165,080.96 8,146.00 55,450.50 220,531.48-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 220,531.48

3หน้า

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุบลราชธานีพิบูลมังสาหารพิบูลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 2,133,708.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,133,708.00

หน้า 1

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18

2,133,708.00หมายเหตุ :  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   งานสถาปัตยกรรม

   กรอบซุ้มประดับลวดลายนูนต่ำ

ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองลงยาและตราสัญญลั

กษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 1) 1.000 ชิ้น 254,540.00 254,540.00 0.00 0.00 254,540.00

     - ค่าหล่อชิ้นปฏิมากรรม 2.000 ชิ้น 176,220.00 352,440.00 0.00 0.00 352,440.00

   ป้ายทรงพระเจริญ

ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองลงยา

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 1) 1.000 ชิ้น 41,652.00 41,652.00 0.00 0.00 41,652.00

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 2.000 ชิ้น 28,836.00 57,672.00 0.00 0.00 57,672.00

   กรอบพระบรมฉายาลักษณ์

ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองลงยา

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 2) 1.000 ชิ้น 62,775.00 62,775.00 0.00 0.00 62,775.00

2หน้า

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 4.000 ชิ้น 43,459.00 173,836.00 0.00 0.00 173,836.00

     - พระบรมฉายาลักษณ์ 4.000 ชิ้น 2,200.00 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00

   พานพุ่มสักการะ

ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองลงยาราชาวดี

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 3) 1.000 ชิ้น 57,252.00 57,252.00 0.00 0.00 57,252.00

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 4.000 ชิ้น 39,696.00 158,784.00 0.00 0.00 158,784.00

   ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านข้าง ทำสีทอง

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 5) 1.000 ชิ้น 39,926.00 39,926.00 0.00 0.00 39,926.00

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 4.000 ชิ้น 27,641.00 110,564.00 0.00 0.00 110,564.00

   ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ด้านหน้าและด้านหลัง

ทำสีทอง

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (่ลวดลาย 4) 1.000 ชิ้น 15,795.00 15,795.00 0.00 0.00 15,795.00

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 4.000 ชิ้น 10,935.00 43,740.00 0.00 0.00 43,740.00

3หน้า

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   เสาหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทอง รูปด้านข้าง

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 5) 2.000 ชิ้น 51,870.00 103,740.00 0.00 0.00 103,740.00

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 8.000 ชิ้น 35,190.00 281,520.00 0.00 0.00 281,520.00

   เสาหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทอง รูปด้านหน้า

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 4) 1.000 ชิ้น 36,400.00 36,400.00 0.00 0.00 36,400.00

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 4.000 ชิ้น 25,200.00 100,800.00 0.00 0.00 100,800.00

   ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดสีทอง ลายไทยนูนต่ำ

หล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองลงยา

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 6) 2.000 ชิ้น 23,400.00 46,800.00 0.00 0.00 46,800.00

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 4.000 ชิ้น 16,200.00 64,800.00 0.00 0.00 64,800.00

   ดอกรวงผึ้งสีเหลืองตัดสีทอง ลายไทยนูนต่ำ

หล่อไฟเบอร์กลาสทำสีทองลงยา

(ข้างป้ายทรงพระเจริญ)

     - ค่าต้นแบบชิ้นงานปฏิมากรรม (ลวดลาย 6) 2.000 ชิ้น 7,800.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00

4หน้า

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าหล่อชิ้นงานปฏิมากรรม 4.000 ชิ้น 5,400.00 21,600.00 0.00 0.00 21,600.00

    - แผ่นซีเมนต์บอร์ดหุ้มโครงเหล็ก ทำสีเหลือง

กรอบสีทอง (ซุ้มด้านบน)

196.000 ตร.ม. 392.00 76,832.00 40.00 7,840.00 84,672.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,002,779.00 2,125,868.00 40.00 7,840.00 2,133,708.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,133,708.00

5หน้า

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง อุบลราชธานีพิบูลมังสาหารพิบูลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า รวม 128,359.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 128,359.00

หน้า 1

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:18

128,359.00หมายเหตุ :  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   งานระบบไฟฟ้า

   แผงย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์

     - แผงย่อย 4 วงจร พร้อมเมน 20AT-2P IC 10kA 1.000 ชุด 2,780.00 2,780.00 500.00 500.00 3,280.00

     - MINIATURE CB 10 AT-1P 6kA (RCBO) 3.000 ชุด 2,340.00 7,020.00 36.00 108.00 7,128.00

     - หลักสายดิน COPPER BOND (UL) ขนาด 5/8"

ยาว 2.40 ม.

1.000 ชุด 900.00 900.00 250.00 250.00 1,150.00

     - EXOTHERMIC WELDING 1.000 ชุด 240.00 240.00 60.00 60.00 300.00

     - ตู้ครอบกันน้ำ 1.000 ชุด 3,000.00 3,000.00 500.00 500.00 3,500.00

   ท่อร้อยสายไฟฟ้า

     - PVC 1/2" (15 มม.) 3.000 เมตร 12.00 36.00 0.00 0.00 36.00

     - uPVC 3/4" (20 มม.) 110.000 เมตร 18.00 1,980.00 0.00 0.00 1,980.00

     - Fitting & Support & Accessories 1.000 เหมารวม 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

   สายไฟฟ้า

2หน้า

อนุชา เลติวานิช
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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

     - IEC 01 10 sq.mm. 3.000 เมตร 35.00 105.00 0.00 0.00 105.00

     - VCT-G 4 G4 sq.mm. 120.000 เมตร 72.00 8,640.00 0.00 0.00 8,640.00

     - Accesssories 1.000 เหมารวม 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

     - โคม LED FLOODLIGHT 100 W.

ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น

กระจกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP 65

หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างน้อยกว่า 1,400

ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์

อุณหภูมิสี 3,000 เคลวิล อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า

40,000 ชั่วโมง พร้อมก้านยื่นสแตนเลสกันสนิม

8.000 ชุด 6,350.00 50,800.00 150.00 1,200.00 52,000.00

3หน้า

อนุชา เลติวานิช
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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

     - - โคม LED FLOODLIGHT 50 W.

ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมฉีดพ่นอบสีฝุ่น สะท้อนแสงชนิด

Anodized aluminium

กระจกปิดหน้าเลนส์ชนิดทนความร้อน IP 65

หรือดีกว่า หลอด LED ความสว่างไม่น้อยกว่า 7,000

ลูเมน ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 ลูเมน/วัตต์

อุณหภูมิสี 3,000 เคลวิล อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า

40,000ชั่วโมง พร้อมก้านยื่นสแตนเลสกันสนิม

8.000 ชุด 5,830.00 46,640.00 150.00 1,200.00 47,840.00

   สวิตช์และอุปกรณ์

     - Photo Electric IP54 220V/50Hz/10A 1.000 ชุด 400.00 400.00 500.00 500.00 900.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า - 23,477.00 124,041.00 2,146.00 4,318.00 128,359.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 128,359.00

4หน้า

อนุชา เลติวานิช
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 1หน้า 1 จาก

พิบูล พิบูลมังสาหาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

อุบลราชธานี แบบเลขที่

เมื่อวันที่    24 กรกฎาคม 2563

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ค่าเช่าเหมารถเครน 1.000 16,000.00วัน

2 ค่าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.000 6,000.00งาน

22,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

อนุชา เลติวานิช
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รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าเช่าเหมารถเครน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

แบบเลขที่ ยผ.อบ.(อ) 0041/2563จังหวัดอำเภอตำบล พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ใช้สำหรับยกโครงเหล็กติดตั้ง เนื่องจากไ่ม่สามารถประกอบโครงเหล็กที่หน้างานได้

หน่วย : บาท

1 ค่าเช่ารถเครน 16,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16,000.00

0.00

16,000.00

หน้า 1 จาก 2

อนุชา เลติวานิช
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รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

แบบเลขที่ ยผ.อบ.(อ) 0041/2563จังหวัดอำเภอตำบล พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้สามารถ

หน่วย : บาท

1 ค่าเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6,000.00

0.00

6,000.00

หน้า 2 จาก 2

อนุชา เลติวานิช
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หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้าง

24 กรกฎาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

3

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 286,933.50220,531.48งานโครงสร้าง1

รวมค่าก่อสร้าง 286,933.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 286,933.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เลติวานิช
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หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้าง

24 กรกฎาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

3

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 286,933.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 286,933.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เลติวานิช
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หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม

24 กรกฎาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

5

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 2,776,167.472,133,708.00งานสถาปัตยกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 2,776,167.47

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,776,167.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เลติวานิช
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หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม

24 กรกฎาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

5

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,776,167.47

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,776,167.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:20



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้า

24 กรกฎาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

4

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 167,007.89128,359.00งานระบบไฟฟ้า1

รวมค่าก่อสร้าง 167,007.89

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 167,007.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:20



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้า

24 กรกฎาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

4

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 167,007.89

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 167,007.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:20



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

4

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  คัชรินทร์ ทุมชาลี  

(  คัชรินทร์ ทุมชาลี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุชา เลติวานิช  

(  อนุชา เลติวานิช  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรศักดิ์ โพธิ์งาม  

(  จิรศักดิ์ โพธิ์งาม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:20



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุบลราชธานีพิบูลมังสาหารพิบูล

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    24 กรกฎาคม 2563

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 286,933.50งานโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 286,933.50 บาท

2 2,776,167.47งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 2,776,167.47 บาท

3 167,007.89งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 167,007.89 บาท

4 22,000.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:22



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุบลราชธานีพิบูลมังสาหารพิบูล

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    24 กรกฎาคม 2563

4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 3,252,108.86

ราคากลาง (........... สามล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 อนุชา เลติวานิช

09 กันยายน 2563 15:29:22



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    24 กรกฎาคม 2563

ยผ.อบ.(อ) 0041/2563

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร / เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  จิรศักดิ์ โพธิ์งาม  

(  จิรศักดิ์ โพธิ์งาม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  คัชรินทร์ ทุมชาลี  

(  คัชรินทร์ ทุมชาลี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนุชา เลติวานิช  

(  อนุชา เลติวานิช  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


