
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 736,339.92

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 736,339.92

หน้า 1

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47

736,339.92หมายเหตุ :  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

    - งานขุดดินพร้อมถมกลับ 14.040 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,389.96 1,389.96

    - เสาเข็ม S-22 ขนาด 0.22 x0.22 ม. ยาว 12.00

ม.

27.000 ต้น 2,832.00 76,464.00 800.00 21,600.00 98,064.00

    - สกัดหัวเสาเข็ม S-22 27.000 ต้น 0.00 0.00 200.00 5,400.00 5,400.00

    - เสาเข็ม S-15 ขนาด 0.15 x0.15 ม. ยาว 3.00 ม. 4.000 ต้น 432.00 1,728.00 176.00 704.00 2,432.00

    - สกัดหัวเสาเข็ม S-15 4.000 ต้น 0.00 0.00 150.00 600.00 600.00

    - คอนกรีตโครงสร้าง 45.590 ลบ.ม. 1,775.70 80,954.16 498.00 22,703.82 103,657.98

    - คอนกรีตหยาบ .440 ลบ.ม. 1,682.24 740.18 391.00 172.04 912.23

    - ทรายหยาบ .880 ลบ.ม. 481.31 423.55 91.00 80.08 503.63

    - เหล็ก DB – 16 มม. ( นน. 1.580 กก./ม. ) 2,184.000 กก. 19.80 43,243.20 3.30 7,207.20 50,450.40

    - เหล็ก DB – 12 มม. ( นน. 0.888 กก./ม. ) 1,093.000 กก. 22.00 24,046.00 3.30 3,606.90 27,652.90

    - เหล็ก RB – 9 มม. ( นน. 0.499 กก./ม. ) 537.560 กก. 21.21 11,401.64 4.10 2,204.00 13,605.65

2หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็ก RB – 6 มม. ( นน. 0.222 กก./ม. ) 636.660 กก. 22.93 14,598.61 4.10 2,610.31 17,208.92

    - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 138.000 กก. 32.71 4,513.98 0.00 0.00 4,513.98

    - งานแบบหล่อ ( คิดค่าวัสดุ 60 % ) 412.550 ตร.ม. 500.00 206,275.00 133.00 54,869.15 261,144.15

    - เหล็กตัวซี 100x50x50x2.3 มม. ยาว 6.00 ม. 90.000 ท่อน 532.71 47,943.90 200.00 18,000.00 65,943.90

    - ระแนงเหล็กอาบสังกะสีสำเร็จรูป ขนาด 3.5

ซ.ม.x6.00 ม.หนา 1 มม.

150.000 ท่อน 187.00 28,050.00 25.00 3,750.00 31,800.00

    - พื้นสำเร็จรูปแบบท้องเรียบ 133.200 ตร.ม. 220.00 29,304.00 25.00 3,330.00 32,634.00

    - คอนกรีตเททับหน้า หนา 0.05 ม. 6.660 ลบ.ม. 1,775.70 11,826.16 391.00 2,604.06 14,430.22

    - เหล็ก วายเมท 4 mm.@ 0.20 m. 133.200 ตร.ม. 25.00 3,330.00 5.00 666.00 3,996.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 10,562.31 584,842.38 3,198.80 151,497.52 736,339.92-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 736,339.92

3หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 761,384.23

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 761,384.23

หน้า 1

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47

761,384.23หมายเหตุ :  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

    - กระเบื้องคอนกรีต 3,387.000 แผ่น 13.00 44,031.00 6.72 22,760.64 66,791.64

    - ครอบสัน 16.000 ม. 114.00 1,824.00 74.00 1,184.00 3,008.00

    - ครอบตะเฆ่สัน 35.000 ม. 114.00 3,990.00 74.00 2,590.00 6,580.00

    - รางตะเฆ่ 7.000 ม. 175.00 1,225.00 25.00 175.00 1,400.00

    - ครอบข้าง 40.000 ม. 130.00 5,200.00 74.00 2,960.00 8,160.00

    - เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1” x

8”

66.100 ม. 150.00 9,915.00 45.00 2,974.50 12,889.50

    - ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด ขนาด 1”

x 6”

66.100 ม. 140.00 9,254.00 45.00 2,974.50 12,228.50

    - ไม้ฉลุติดเชิงชาย 132.200 ม. 140.00 18,508.00 35.00 4,627.00 23,135.00

    - พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12 x 12 นิ้ว

(รวมปูนทรายและยาแนว)

126.000 ตร.ม. 287.00 36,162.00 158.00 19,908.00 56,070.00

2หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - พื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8 x 8 นิ้ว

(รวมปูนทรายและยาแนว)

21.000 ตร.ม. 266.00 5,586.00 158.00 3,318.00 8,904.00

    - พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ 18.000 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 540.00 540.00

    - ผนังไม้เทียมขนาด 6"หนา 8 มม.ตีซ้อนเกล็ด

โครงเคร่าเหล็ก C-75X45X15X2.3 มม.

77.000 ตร.ม. 140.00 10,780.00 69.00 5,313.00 16,093.00

    - ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8

มม.ขอบลาดฉาบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็ก C-

75X45X15X2.3 มม.

119.000 ตร.ม. 138.88 16,526.72 108.00 12,852.00 29,378.72

    - โครงเคร่าผนังเหล็กC-75X45X15X2.3 มม. 27.000 ตร.ม. 420.56 11,355.12 150.00 4,050.00 15,405.12

    - งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 124.160 ตร.ม. 216.91 26,931.54 89.00 11,050.24 37,981.79

    - ผนังก่ออิฐกรุไม้เทียม ขนาดกว้าง6" หนา 8

มม.ตีซ้อนเกล็ด

55.650 ตร.ม. 140.00 7,791.00 69.00 3,839.85 11,630.85

    - ผิวผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8”

x8”กรุถึงระดับฝ้าเพดาน

103.090 ตร.ม. 255.00 26,287.95 166.00 17,112.94 43,400.89

    - ผนังกระจกติดตายโครงคร่าวอลูมิเนียมอบสีขาว 15.960 ตร.ม. 2,000.00 31,920.00 0.00 0.00 31,920.00

3หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ผนังฉาบปูนเรียบ 227.100 ตร.ม. 66.09 15,009.03 82.00 18,622.20 33,631.24

    - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม.

ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี

117.000 ตร.ม. 329.00 38,493.00 75.00 8,775.00 47,268.00

    - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 ม. ชนิดกันชื้น

โครงคร่าว T-BAR

57.000 ตร.ม. 298.00 16,986.00 52.00 2,964.00 19,950.00

    - ฝ้าชายคาไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4

มม.แบบมีรูระบายอากาศ

โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสีแบบ C-LINE

103.570 ตร.ม. 337.00 34,903.09 75.00 7,767.75 42,670.84

    - บัวฝ้าภายใน PVC ขนาด 3" 42.000 ม. 55.00 2,310.00 45.00 1,890.00 4,200.00

    - มอบฝ้าไม้เทียมแบบลบมุมด้านเดียว ขนาด 3" 130.000 ม. 50.00 6,500.00 40.00 5,200.00 11,700.00

    - ป – 1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2.000 ชุด 13,500.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00

    - ป - 2 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2.000 ชุด 4,400.00 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00

    - ป - 3 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

    - ป - 4 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2.000 ชุด 1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

4หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - น - 1 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 3.000 ชุด 14,000.00 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00

    - น - 2 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 5.000 ชุด 9,500.00 47,500.00 0.00 0.00 47,500.00

    - น - 3 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 1.000 ชุด 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

    - น - 4 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2.000 ชุด 1,100.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00

    - น - 5 พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2.000 ชุด 650.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00

    - ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก 321.500 ตร.ม. 35.26 11,336.09 34.00 10,931.00 22,267.09

    - ทาสีน้ำพลาสติกภายใน 352.000 ตร.ม. 28.71 10,105.92 30.00 10,560.00 20,665.92

    - ทาสีน้ำมันทาไม้ 48.000 ตร.ม. 54.34 2,608.32 38.00 1,824.00 4,432.32

    - ทาสีน้ำมันกันสนิม 152.500 ตร.ม. 41.18 6,279.95 35.00 5,337.50 11,617.45

    - โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อพักน้ำพร้อมอุปกรณ์ 2.000 ชุด 1,775.70 3,551.40 105.00 210.00 3,761.40

    - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ 2.000 ชุด 607.48 1,214.96 450.00 900.00 2,114.96

    - สายฉีดชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว 2.000 ชุด 300.00 600.00 35.00 70.00 670.00

    - ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์ว ปิด-เปิด 2.000 ชุด 380.00 760.00 70.00 140.00 900.00

5หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ราวแขวนผ้าสำเร็จรูป 2.000 ชุด 120.00 240.00 70.00 140.00 380.00

    - อุปกรณ์ช่วยพยุงสแตนเลสรูปตัว Lขนาด ศก. 2" 2.000 ชุด 1,300.00 2,600.00 70.00 140.00 2,740.00

    - อุปกรณ์ช่วยพยุงสแตนเลสรูปตัว U ขนาด ศก. 2" 4.000 ชุด 1,300.00 5,200.00 70.00 280.00 5,480.00

    - ก็อกน้ำเตี้ยสแตนเลส ขนาด ศก. 1/2" 2.000 ชุด 179.00 358.00 25.00 50.00 408.00

    - ช่องระบายน้ำพร้อมตะแกรงดักผง

2"หัวรับน้ำ4"มีปีกกันซึม

2.000 ชุด 130.00 260.00 75.00 150.00 410.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 62,477.11 567,203.09 2,851.72 194,181.12 761,384.23-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 761,384.23

6หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 38,598.82

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 38,598.82

หน้า 1

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:48

38,598.82หมายเหตุ :  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 และระบบสื่อสาร

    - โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36

วัตต์ชนิดมีแผ่นสะท้อนแสงฝังฝ้าเพดาน

16.000 ชุด 980.00 15,680.00 150.00 2,400.00 18,080.00

    - ตู้ควบคุมไฟฟ้า ช่องสวิทซ์ 8 ช่อง 1.000 ชุด 2,950.00 2,950.00 500.00 500.00 3,450.00

    - สวิทซ์ 35.000 ชุด 26.17 915.95 80.00 2,800.00 3,715.95

    - เต้ารับแบบมีกราวน์ฝังผนัง 11.000 ชุด 26.17 287.87 90.00 990.00 1,277.87

    - งานเดินสายไฟฟ้า 1.000 งาน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

    -

โคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับฝาครอบพลาสติก

1x18 w

12.000 ชุด 285.00 3,420.00 115.00 1,380.00 4,800.00

    - โคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลือย 1x36

w

7.000 ชุด 210.00 1,470.00 115.00 805.00 2,275.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 9,477.34 29,723.82 1,050.00 8,875.00 38,598.82-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 38,598.82

2หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 39,800.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 39,800.00

หน้า 1

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:48

39,800.00หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศขนาด

3,000 ลิตร

1.000 ชุด 17,000.00 17,000.00 3,000.00 3,000.00 20,000.00

    - ถังดักไขมันสำเร็จรูป 1.000 ชุด 3,900.00 3,900.00 800.00 800.00 4,700.00

    - บ่อดักไขมันสำเร็จรูป 1.000 ชุด 3,900.00 3,900.00 1,000.00 1,000.00 4,900.00

    - บ่อพัก คสล. 3.000 บ่อ 150.00 450.00 100.00 300.00 750.00

    - ท่อซีเมนใยหิน ø 8 5.000 ท่อน 390.00 1,950.00 500.00 2,500.00 4,450.00

    - งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร 1.000 งาน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 30,340.00 32,200.00 5,400.00 7,600.00 39,800.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 39,800.00

2หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 54,639.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 54,639.00

หน้า 1

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:48

54,639.00หมายเหตุ :  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   อื่นๆ

    -

ราวระเบียงกันตกและราวบันไดไม้เนื้อแข็งลูกกรงไม้ฉ

ลุพร้อมทาสี

24.000 ม. 1,550.00 37,200.00 200.00 4,800.00 42,000.00

    - เสาไม้เนื้อแข็ง 4"x 4”แต่งผิวทาสี 7.560 ลบ.ฟ. 1,100.00 8,316.00 0.00 0.00 8,316.00

    - ค้ำยันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" 3.930 ลบ.ฟ. 1,100.00 4,323.00 0.00 0.00 4,323.00

รวมค่าอื่นๆ - 3,750.00 49,839.00 200.00 4,800.00 54,639.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 54,639.00

2หน้า

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด36,000 บีทียู รวม 94,000.00

2 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด18,000 บีทียู รวม 57,200.00

หน้า 1

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:45

169,400.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3
เครื่องรับโทรทัศน์จอ LED TV แบบ Smart TV

ขนาด 55 นิ้ว
รวม 18,200.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 169,400.00

หน้า 2

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:45

169,400.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด36,000 บีทียู

1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด36,000บีทียู 2.000 เครื่อง 47,000.00 0.00 0.00 94,000.00

รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด36,000

บีทียู

- 47,000.00 94,000.00 0.00 0.00 94,000.00-

2 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด18,000 บีทียู

2.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด18,000บีทียู 2.000 เครื่อง 28,600.00 0.00 0.00 57,200.00

รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด18,000

บีทียู

- 28,600.00 57,200.00 0.00 0.00 57,200.00-

3 เครื่องรับโทรทัศน์จอ LED TV แบบ Smart TV

ขนาด 55 นิ้ว

หน้า 2

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3.1

เครื่องรับโทรทัศน์จอLEDTVแบบSmartTVขนาด55นิ้

ว

1.000 เครื่อง 18,200.00 0.00 0.00 18,200.00

รวมค่าเครื่องรับโทรทัศน์จอ LED TV แบบ Smart

TV ขนาด 55 นิ้ว

- 18,200.00 18,200.00 0.00 0.00 18,200.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 3

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง

จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอนตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:45

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

งานโครงสร้างวิศวกรรม

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3040 960,187.25736,339.92งานโครงสร้างวิศวกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 960,187.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 960,187.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:31



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 960,187.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 960,187.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:31



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตกรรม

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3040 992,845.03761,384.23งานสถาปัตกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 992,845.03

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      170.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    5,840.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 992,845.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:31



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตกรรม

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 992,845.03

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      170.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    5,840.26 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 992,845.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:31



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3040 50,332.8638,598.82งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร1

รวมค่าก่อสร้าง 50,332.86

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      170.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    296.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 50,332.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:32



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 50,332.86

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      170.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    296.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 50,332.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:32



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3040 51,899.2039,800.00งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง1

รวมค่าก่อสร้าง 51,899.20

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      170.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    305.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,899.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:32



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 51,899.20

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      170.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    305.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,899.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:32



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอื่นๆ

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3040 71,249.2554,639.00งานอื่นๆ1

รวมค่าก่อสร้าง 71,249.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      170.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    419.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 71,249.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:32



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอื่นๆ

29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 71,249.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      170.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    419.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 71,249.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:32



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ไกรสร สุขงาม  

(  ไกรสร สุขงาม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วัชรา ทำนองงาม  

(  วัชรา ทำนองงาม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  จักรชัย รุ่งสุข  

(  จักรชัย รุ่งสุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:32



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลพบุรี

ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ท่าวุ้ง

29 เมษายน 2563

เขาสมอคอน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

94,000.00เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด36,000 บีทียู1 94,000.00 0.00

57,200.00เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด18,000 บีทียู2 57,200.00 0.00

18,200.00เครื่องรับโทรทัศน์จอ LED TV แบบ Smart TV ขนาด

55 นิ้ว
3 18,200.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 169,400.00

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:49:45



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผ.ลบ.51/2554

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ไกรสร สุขงาม  

(  ไกรสร สุขงาม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จักรชัย รุ่งสุข  

(  จักรชัย รุ่งสุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วัชรา ทำนองงาม  

(  วัชรา ทำนองงาม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:32



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอน

ยผ.ลบ.51/2554

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    29 เมษายน 2563

6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 960,187.25งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 960,187.25 บาท

2 992,845.03งานสถาปัตกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 992,845.03 บาท

3 50,332.86งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 50,332.86 บาท

4 51,899.20งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 51,899.20 บาท

5 71,249.25งานอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 71,249.25 บาท

6 169,400.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:35



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลพบุรีท่าวุ้งเขาสมอคอน

ยผ.ลบ.51/2554

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    29 เมษายน 2563

6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,295,913.59

ราคากลาง (........... สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 วัชรา ทำนองงาม

29 เมษายน 2563 13:50:35



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    29 เมษายน 2563

ยผ.ลบ.51/2554

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  จักรชัย รุ่งสุข  

(  จักรชัย รุ่งสุข  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ไกรสร สุขงาม  

(  ไกรสร สุขงาม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วัชรา ทำนองงาม  

(  วัชรา ทำนองงาม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




