
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชปากนครตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 12,034.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 12,034.00

หน้า 1

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34

12,034.00หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานถางป่าและขุดตอ

     - งานถางป่าและขุดตอ 2,188.000 ตร.ม. 5.50 12,034.00 0.00 0.00 12,034.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 5.50 12,034.00 0.00 0.00 12,034.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 12,034.00

2หน้า

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานพื้นทางและรองพื้นทาง

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชปากนครตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,556,738.53

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,556,738.53

หน้า 1

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34

2,556,738.53หมายเหตุ :  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

     - ดินถม 11,302.500 ลบ.ม. 226.21 2,556,738.52 0.00 0.00 2,556,738.53

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 226.21 2,556,738.52 0.00 0.00 2,556,738.53-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,556,738.53

2หน้า

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34



 1หน้า 1 จาก

ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

เมื่อวันที่    23 ธันวาคม 2562

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

001

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1.000 3,000.00งาน

3,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

แบบเลขที่ 001จังหวัดอำเภอตำบล ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

หน่วย : บาท

1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 3,000.00 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,000.00

0.00

3,000.00

หน้า 1 จาก 1

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:33



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

23 ธันวาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

2

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

001

ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3028 15,677.8912,034.00งานปรับปรุงโครงสร้างทาง1

รวมค่าก่อสร้าง 15,677.89

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      7,535.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,677.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

23 ธันวาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

2

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

001

ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 15,677.89

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      7,535.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,677.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานพื้นทางและรองพื้นทาง

23 ธันวาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

2

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

001

ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3028 3,330,918.952,556,738.53งานพื้นทางและรองพื้นทาง1

รวมค่าก่อสร้าง 3,330,918.95

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      7,535.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    442.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,330,918.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานพื้นทางและรองพื้นทาง

23 ธันวาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

2

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

001

ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 3,330,918.95

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      7,535.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    442.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,330,918.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

2

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

001

ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ปานเพชร ทองปาน  

(  ปานเพชร ทองปาน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สิทธิเดช ผกาศรี  

(  สิทธิเดช ผกาศรี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุเมธ หนูทอง  

(  สุเมธ หนูทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:34



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชปากนคร

001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    23 ธันวาคม 2562

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 15,677.89งานปรับปรุงโครงสร้างทาง จำนวน 1.000 หลังละ 15,677.89 บาท

2 3,330,918.95งานพื้นทางและรองพื้นทาง จำนวน 1.000 หลังละ 3,330,918.95 บาท

3 3,000.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 3,349,596.84

ราคากลาง (........... สามล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทแปดสิบสี่สตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 สิทธิเดช ผกาศรี

23 ธันวาคม 2562 13:11:36



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/จ้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

มีจำนวน

เมื่อวันที่    23 ธันวาคม 2562

001

องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร / องค์การบริหารส่วนตำบลปากนครหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สุเมธ หนูทอง  

(  สุเมธ หนูทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ปานเพชร ทองปาน  

(  ปานเพชร ทองปาน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สิทธิเดช ผกาศรี  

(  สิทธิเดช ผกาศรี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


