
หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารงานป้องกันฯ)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

5

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 1,560,312.931,197,569.22งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารงานป้องกันฯ)1

รวมค่าก่อสร้าง 1,560,312.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,900.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,560,312.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:37



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารงานป้องกันฯ)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

5

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,560,312.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,900.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,560,312.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:37



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม (งานอาคารป้องกันฯ)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

4

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 822,131.21631,001.01งานสถาปัตยกรรม (งานอาคารป้องกันฯ)1

รวมค่าก่อสร้าง 822,131.21

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,055.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 822,131.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:38



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม (งานอาคารป้องกันฯ)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

4

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 822,131.21

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,055.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 822,131.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:38



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง (งานอาคารป้องกันฯ)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

2

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 312,231.90239,643.80งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

(งานอาคารป้องกันฯ)
1

รวมค่าก่อสร้าง 312,231.90

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    780.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 312,231.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:38



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง (งานอาคารป้องกันฯ)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

2

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 312,231.90

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    780.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 312,231.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:38



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (งานอาคารป้องกันฯ)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

2

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 110,767.0885,015.80งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (งานอาคารป้องกันฯ)1

รวมค่าก่อสร้าง 110,767.08

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    276.91 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,767.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:39



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (งานอาคารป้องกันฯ)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

2

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 110,767.08

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    276.91 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,767.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารห้องนำ้)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

4

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 153,555.07117,856.38งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารห้องนำ้)1

รวมค่าก่อสร้าง 153,555.07

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      24.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,398.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 153,555.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:39



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารห้องนำ้)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

4

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 153,555.07

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      24.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,398.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 153,555.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม (อาคารห้องนำ้)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

4

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 252,261.63193,615.50งานสถาปัตยกรรม (อาคารห้องนำ้)1

รวมค่าก่อสร้าง 252,261.63

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      24.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    10,510.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 252,261.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:39



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม (อาคารห้องนำ้)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

4

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 252,261.63

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      24.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    10,510.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 252,261.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง (อาคารห้องนำ้)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

2

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 26,047.0219,991.58งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง (อาคารห้องนำ้)1

รวมค่าก่อสร้าง 26,047.02

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      24.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,085.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,047.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:40



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง (อาคารห้องนำ้)

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

2

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 26,047.02

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      24.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,085.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,047.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:40



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

3

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3029 19,899.7115,273.40งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

รวมค่าก่อสร้าง 19,899.71

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      24.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    829.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,899.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:40



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

3

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 19,899.71

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      24.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    829.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,899.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:40



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

3

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

/2566

พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  วรยุทธ วงษ์พรจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  พรชัย สังข์สัจจธรรม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ประกิต ทิมทอง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:40


