






















ตาราง ปปช.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
1. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ   
หมู่ท่ี ๖ ต าบลไม้ยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ
.....เทศบาลต าบลไม้ยา........ 

2. วงเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ...๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้าน
สามแสนบาทถ้วน)  

3. ลักษณะงาน 
       โดยสังเขป....โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ   
หมู่ท่ี ๖ ต าบลไม้ยา ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร พร้อมห้องเตาเผาควบคุมด้วยระบบ
ไฟฟ้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร โดยใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จ านวน ๑ เตา          
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลต าบลไม้ยาก าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑ ป้าย      
จุดก่อสร้างสุสานชุมชนบ้านห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ ท่ี ๖ พิกัด UTM ๔๗Q ๐๖๑๗๙๐๙ - 
๒๑๘๕๑๒๑........ 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี... 25  สิงหาคม  2562......เป็นเงิน.......2,879,183.26...........บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    5.1  แบบ ปร. 4     จ านวน   9  แผ่น 
    5.2  แบบ ปร. 5 (ก)   จ านวน   3  แผ่น 
    5.3  แบบ ปร. 5 (ข)  จ านวน   2  แผ่น 
    5.4  แบบ ปร. 6    จ านวน   3  แผ่น 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
    6.1  พันจ่าอากาศเอกอุทัย  สมนวล    ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล     ประธานกรรมการ 
    6.2  นายจีระศักด์ิ     เสนาป่า  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล           กรรมการ     
    6.3. นายสิทธิกรณ์     เมืองก้อนกาศ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ  
    6.4 นายสุทธิพงษ์     ทาค า      ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน กรรมการ 
 

 
 

 



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

สถานที่ก่อสร้าง เชียงรายพญาเม็งรายไม้ยาตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 10,000.00

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 424,997.57

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 370,941.30

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 21,655.65

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 827,594.52

หน้า 1

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37

827,594.52หมายเหตุ :  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   งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

    - งานปรับพื้นที่ 1.000 L.S 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

    - งานตีผังบริเวณ 1.000 L.S 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00-

2   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานดินขุดฐานรากและถมดินคืน 70.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 6,930.00 6,930.00

    - ทรายหยาบรองก้นหลุม 4.520 ลบ.ม. 210.28 950.46 91.00 411.32 1,361.79

    - คอนกรีตหยาบ 1.800 ลบ.ม. 1,550.30 2,790.54 398.00 716.40 3,506.94

    - คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 47.000 ลบ.ม. 1,782.92 83,797.24 498.00 23,406.00 107,203.24

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 216.000 ตร.ม. 379.00 81,864.00 133.00 28,728.00 110,592.00

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - RB Ø 6 มม. .592 ตัน 20,417.61 12,087.22 4,100.00 2,427.20 14,514.43

2หน้า

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - RB Ø 9 มม. .214 ตัน 19,103.63 4,088.17 4,100.00 877.40 4,965.58

     - DB Ø 12 มม. 2.031 ตัน 17,295.33 35,126.81 3,300.00 6,702.30 41,829.12

     - ตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 X

0.20

134.000 ตร.ม. 30.00 4,020.00 5.00 670.00 4,690.00

     - ลวดผูกเหล็ก 85.000 กก. 74.77 6,355.45 0.00 0.00 6,355.45

    - ทรายหยาบราดน้ำชุ่มอัดแน่น 10.000 ลบ.ม. 280.38 2,803.80 99.00 990.00 3,793.80

   งานโครงหลังคาเหล็ก

     - เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 2.3 มม. 90.000 ท่อน 527.61 47,484.90 0.00 0.00 47,484.90

     - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม.

ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร

96.000 ท่อน 130.00 12,480.00 0.00 0.00 12,480.00

     - งานทาสีกันสนิทโครงหลังคาเหล็ก 372.000 ตร.ม. 51.06 18,994.32 38.00 14,136.00 33,130.32

     - ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก 2,616.000 กก. 0.00 0.00 10.00 26,160.00 26,160.00

   งานระบบโครงสร้างเตาเผาโดยใช้นำ้มันดีเซลเป็น

เชื้อเพลิง

3หน้า

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานระบบโครงสร้างเตาเผาโดยใช้นำ้มันดีเซลเป็น

เชื้อเพลิง

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 61,832.89 312,842.91 12,871.00 112,154.62 424,997.57-

3   งานสถาปัตยกรรม

   งานหลังคา

     - หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง 1,378.000 แผ่น 12.15 16,742.70 0.00 0.00 16,742.70

     - ปูนปั้น คสล. ครอบสันหลังคา 16.000 เมตร 100.00 1,600.00 100.00 1,600.00 3,200.00

     - ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1" x 6" 30.000 เมตร 120.00 3,600.00 73.00 2,190.00 5,790.00

     - ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1" x 8" 30.000 เมตร 150.00 4,500.00 73.00 2,190.00 6,690.00

     - งานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต 189.000 ตร.ม. 0.00 0.00 74.00 13,986.00 13,986.00

   งานฝ้าเพดานและเพดาน

4หน้า

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 4 มม.

โครงเคร่าเหล็กซุบสังกะสี

94.000 ตร.ม. 97.20 9,136.80 92.00 8,648.00 17,784.80

     - ฝ้าแผ่นยิมซั่มบอร์ด หนา 9 มม.

ฉาบเรียบต่อเรียบ โครงเหล็กซุบสังกะสี

49.000 ตร.ม. 121.31 5,944.19 97.00 4,753.00 10,697.19

   งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 76.000 ตร.ม. 278.41 21,159.16 78.00 5,928.00 27,087.16

     - ผนังก่ออิฐช่องลม 3.840 ตร.ม. 202.50 777.60 78.00 299.52 1,077.12

     - งานเสาเอ็น และเอ็นทับหลัง คสล. 35.000 เมตร 75.00 2,625.00 44.00 1,540.00 4,165.00

     - งานผนังฉาบปูนเรียบ 152.000 ตร.ม. 66.71 10,139.92 95.00 14,440.00 24,579.92

     - งานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ 35.000 ตร.ม. 66.71 2,334.85 100.00 3,500.00 5,834.85

   งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น

     - พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 24" X 24" 62.000 ตร.ม. 520.98 32,300.76 174.00 10,788.00 43,088.76

     - พื้นบันไดและชานพักปูกระเบื้อง ขนาด 12" X

12"

29.610 ตร.ม. 235.73 6,979.96 158.00 4,678.38 11,658.35

5หน้า

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - พื้นซีเมนต์ผิวขัดหยาบรอบอาคารเมรุ 60.000 ตร.ม. 84.99 5,099.40 20.00 1,200.00 6,299.40

     - จมูกบันได 104.000 เมตร 85.00 8,840.00 10.00 1,040.00 9,880.00

   งานประตู - หน้าต่างและช่องแสง

     - ประตูม้วนทึบ ชนิดใช้มือดึง ขนาด 4.00 x 2.50

ม.

1.000 ชุด 10,000.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00

     - หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.30 X 1.20

พร้อมซุั้มบัวปูนปั้น

5.000 ชุด 3,500.00 17,500.00 100.00 500.00 18,000.00

     - ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 X 1.50 ม. 1.000 ชุด 3,500.00 3,500.00 100.00 100.00 3,600.00

   งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได

     - ลูกกรงเซรามิค 80.000 อัน 120.00 9,600.00 50.00 4,000.00 13,600.00

     - หัวเสาราวบันไดเซรามิค 6.000 อัน 720.00 4,320.00 50.00 300.00 4,620.00

     - ราวบันได ราวระเบียง คสล. บัวปูนปั้น 26.000 เมตร 300.00 7,800.00 120.00 3,120.00 10,920.00

   งานทาสี

6หน้า

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานทาสีน้ำอะครีลิค 351.000 ตร.ม. 71.23 25,001.73 34.00 11,934.00 36,935.73

     - งานทาสีน้ำมัน 20.000 ตร.ม. 44.13 882.60 38.00 760.00 1,642.60

   งานเบ็ดเตล็ด

     - ครอบปล่องควัน 1.000 L.S 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00

     - งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นปล่องควัน 31.000 ตร.ม. 278.41 8,630.71 78.00 2,418.00 11,048.71

     - งานฉาบปูนปล่องควัน 31.000 ตร.ม. 66.71 2,068.01 95.00 2,945.00 5,013.01

     - ช่อฟ้าปูนปั้น 3.000 ชุด 1,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

     - หางหงษ์ปูนปั้น 6.000 ชุด 1,500.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

     - ใบระกาปูนปั้น 37.000 เมตร 500.00 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00

     - คิ้วบัวปูนปั้นสำเร็จรูป 30.000 เมตร 100.00 3,000.00 50.00 1,500.00 4,500.00

     - ปูนปั้นหน้าปั้นนูนต่ำลายเทพนม 1.000 ชุด 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 32,917.17 264,583.39 3,981.00 106,357.90 370,941.30-

7หน้า

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   สายไฟฟ้า

     - VAF 2 X 1.5 sq.mm. 1.000 ม้วน 882.71 882.71 0.00 0.00 882.71

     - VAF 2 X 1.5 sq.mm. 100.000 เมตร 0.00 0.00 12.00 1,200.00 1,200.00

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

     - ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย

ชนิดติดเพดานหลอดไฟฟ้าฟูลออเรสเซนต์ แบบยาว

ขนาด 1 X 36 วัตต์

3.000 ชุด 1,050.00 3,150.00 115.00 345.00 3,495.00

     - ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย

ชนิดติดเพดานหลอดไฟฟ้าฟูลออเรสเซนต์ ขนาด 1 X

18 วัตต์

2.000 ชุด 440.00 880.00 115.00 230.00 1,110.00

   แผงสวิทซ์ไฟฟ้า

     - แผงสวิตซ์อันโนมัติ ( 3 เฟส) 12 ช่อง วงจร +

เมน 100 A

1.000 ชุด 8,500.00 8,500.00 750.00 750.00 9,250.00

8หน้า

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   สวิทซ์และเต้ารับ

     - สวิทซ์ทางเดี่ยว ขนาด 10 A./ 250 V. 5.000 อัน 29.28 146.40 80.00 400.00 546.40

     - เต้ารับคู่ ขนาด 10 A. / 250 V. 6.000 อัน 51.09 306.54 90.00 540.00 846.54

   ระบบล่อฟ้า

     - เสาล่อฟ้าทองแดงพร้อมฐาน dia 5/8 ยาว 60

ซม.

1.000 ชุด 650.00 650.00 350.00 350.00 1,000.00

     - หลักสายดินทองแดง dia 5/8 ยาว 2.40 ซม. 1.000 ชุด 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00

     - สายทองแดงตีเกลียว 35 sq.mm. 25.000 เมตร 85.00 2,125.00 0.00 0.00 2,125.00

     - ท่อ พีวีซี.dia. 1" (เหลือง) 5.000 บาท/ท่อน 80.00 400.00 0.00 0.00 400.00

     - ปะกับยึดสาย + อุปกรณ์ 1.000 L.S 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 12,568.08 17,840.65 1,512.00 3,815.00 21,655.65-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 827,594.52

9หน้า

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงรายพญาเม็งรายไม้ยาตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 เตาเผาศพไร้มลพิษ โดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลง รวม 1,682,243.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 1,682,243.00

หน้า 1

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:36

1,682,243.00หมายเหตุ :  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 เตาเผาศพไร้มลพิษ โดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลง

1.1 เตาเผาศพไร้มลพิษโดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง 1.000 เตา 1,682,243.00 0.00 0.00 1,682,243.00

รวมค่าเตาเผาศพไร้มลพิษ

โดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลง

- 1,682,243.00 1,682,243.00 0.00 0.00 1,682,243.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:36



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงรายพญาเม็งรายไม้ยาตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:36

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

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

25 สิงหาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

9

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงรายสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3040 1,079,183.25827,594.52โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้ว

ยก้าง
1

รวมค่าก่อสร้าง 1,079,183.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      157.92  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,833.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,079,183.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:48:16



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

25 สิงหาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

9

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงรายสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,079,183.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      157.92  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,833.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,079,183.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:48:16



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

9

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงรายสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ  

(  สิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จีระศักดิ์ เสนาป่า  

(  จีระศักดิ์ เสนาป่า  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อุทัย สมนวล  

(  อุทัย สมนวล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุทธิพงษ์ ทาคำ  

(  สุทธิพงษ์ ทาคำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:48:16



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

เชียงราย

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยา

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง พญาเม็งราย

25 สิงหาคม 2563

ไม้ยา อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1,800,000.01เตาเผาศพไร้มลพิษ โดยใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลง1 1,682,243.00 117,757.01

รวมค่าก่อสร้าง 1,800,000.01

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:47:36



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

9

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงรายสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  จีระศักดิ์ เสนาป่า  

(  จีระศักดิ์ เสนาป่า  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ  

(  สิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุทธิพงษ์ ทาคำ  

(  สุทธิพงษ์ ทาคำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อุทัย สมนวล  

(  อุทัย สมนวล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:48:16



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เชียงรายพญาเม็งรายไม้ยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลไม้ยา เทศบาลตำบลไม้ยา

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    25 สิงหาคม 2563

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,079,183.25
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง จำนวน 1.000 หลังละ

1,079,183.25 บาท

2 1,800,000.01งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,879,183.26

ราคากลาง (........... สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 อุทัย สมนวล

25 สิงหาคม 2563 15:48:19



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/การจ้างงาน(93.14.18.00 )

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนห้วยก้าง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย

มีจำนวน

เมื่อวันที่    25 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลไม้ยา / เทศบาลตำบลไม้ยาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สุทธิพงษ์ ทาคำ  

(  สุทธิพงษ์ ทาคำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จีระศักดิ์ เสนาป่า  

(  จีระศักดิ์ เสนาป่า  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ  

(  สิทธิกรณ์ เมืองก้อนกาศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อุทัย สมนวล  

(  อุทัย สมนวล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
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แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย
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