
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล4 ( บ้านเชียงราย )

สถานที่ก่อสร้าง ลำปางเมืองลำปางสวนดอกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 464,088.31

2 งานตกแต่งภายในอาคาร รวม 1,647,000.00

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 94,997.30

4 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 3,660.88

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,209,746.49

หน้า 1

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40

2,209,746.49หมายเหตุ :  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

   งานรื้อถอนและซ่อมแซม

     -

รื้อประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียมพร้อมช่องแสงเดิม

ไปเก็บยังจุดที่กำหนดให้

13.000 ตร.ม. 0.00 0.00 150.00 1,950.00 1,950.00

     - รื้อพัดลมโคจรพร้อมสายไฟเดิมออกและขนเก็บ 14.000 ชุด 0.00 0.00 80.00 1,120.00 1,120.00

     -

รื้อชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด2x36Wพร้อมสายไฟเดิ

มและขนเก็บ

20.000 ชุด 0.00 0.00 35.00 700.00 700.00

     - รื้อเต้ารับพร้อมสายไฟเดิมและขนเก็บ 14.000 ชุด 0.00 0.00 30.00 420.00 420.00

   งานพื้น

     - พื้นทางลาด

คสล.ฉาบขัดมันปิดผิวกระเบื้องยางรุ่นคลิ๊กล๊อคหนา 4

มม.ค่าแรง 30%

1.800 ตร.ม. 772.50 1,390.50 231.00 415.80 1,806.30

2หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - พ.1

พื้นปูโฟมม้วนทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้รุ่นคลิ๊กล๊อค

หนา 4 มม.

305.000 ตร.ม. 620.29 189,188.45 70.00 21,350.00 210,538.45

     - พ.3 พื้นไม้อัดซีเมนต์หนา 20

มม.ปูหญ้าเทียมทับหน้า โครงเหล็กกล่อง ค่าแรง30%

24.000 ตร.ม. 2,095.25 50,286.00 628.57 15,085.68 65,371.68

     - พื้นฟองน้ำอัดหนา 1" ขนาด 50x50

ซม.หุ้มหนังเทียมรอบด้าน ค่าแรง 30%

51.000 ตร.ม. 708.00 36,108.00 212.40 10,832.40 46,940.40

   งานผนัง

     - ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 4.500 ตร.ม. 158.84 714.78 89.00 400.50 1,115.28

     - ฉาบปูนผนัง 9.000 ตร.ม. 64.00 576.00 82.00 738.00 1,314.00

     - ผ.1 ผนังไม้อัดยางหนา 6

มม.ตีสองด้านปิดผิวลามิเนตโครงกัลวาไนซ์เบอร์24

ค่าแรงคิด 30%

34.000 ตร.ม. 1,168.99 39,745.66 350.70 11,923.80 51,669.46

     - ผ.2 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8

มม.ตีสองด้านโครงกัลวาไนซ์เบอร์24

3.000 ตร.ม. 384.11 1,152.33 154.00 462.00 1,614.33

3หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ผ.3 ผนังปิดกระเบื้องโชว์ลายหิน 30x60 ซม. 5.000 ตร.ม. 831.29 4,156.45 189.00 945.00 5,101.45

     - งานทาน้ำยากันซึมผนังด้านที่ติดกับอ่างล้างมือ 8.000 ตร.ม. 142.87 1,142.96 38.00 304.00 1,446.96

     -

งานซ่อมแซมผนังที่แตกร้าวตามขอบประตูหน้าต่างด้ว

ยเคมีโป๊ว

1.000 งาน 1,741.60 1,741.60 0.00 0.00 1,741.60

   งานสี

     - สีน้ำอะคลีลิค 100% ชนิดด้านทาฝ้าเพดาน 350.000 ตร.ม. 35.70 12,495.00 30.00 10,500.00 22,995.00

     - สีน้ำอะคลีลิค 100%

ชนิดกึ่งเงาเช็ดล้างได้ทาผนัง

300.000 ตร.ม. 49.93 14,979.00 30.00 9,000.00 23,979.00

     - สีกันสนิมรองพื้นเหล็ก 40.000 ตร.ม. 35.02 1,400.80 35.00 1,400.00 2,800.80

     - สีย้อมไม้ชนิดกึ่งใส 20.000 ตร.ม. 128.18 2,563.60 50.00 1,000.00 3,563.60

   งานประตู หน้าต่าง

     - ป.1 ประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม

0.85x2.00 ม.

1.000 ชุด 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00 4,300.00

4หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ป.2 ประตูบานสวิงคู่กระจกอลูมิเนียม

1.80x2.00 ม.

1.000 ชุด 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

     - ป.3 ประตูบานเลื่อนกระจกอลูมิเนียม

0.90x2.05 ม.

1.000 ชุด 4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 4,600.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 26,836.57 375,541.13 2,484.67 88,547.18 464,088.31-

2   งานตกแต่งภายในอาคาร

   งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน

     - A1 ผนังตกแต่งมุมพระเทพฯ 6.00x4.90x0.35

ม.

1.000 ชุด 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00

     - A2 แผงประดับชั้นวางหนังสือ 4.95x4.95x2.98

ม.

2.000 ชุด 45,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00

     - A3 ตู้ติดผนังที่นัน่งอ่านหนังสือเด็กสั้น

4.00x2.60x0.50 ม.

2.000 ชุด 80,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00

5หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - A4 ตู้ติดผนังที่นั่งอ่านหนังสือเด็กยาว

8.45x2.60x0.50 ม.

1.000 ชุด 169,000.00 169,000.00 0.00 0.00 169,000.00

     - A5 ชั้นวางหนังสือเตี้หักมุม 0.95x7.30x0.40 ม. 1.000 ชุด 73,000.00 73,000.00 0.00 0.00 73,000.00

     - A6 ชั้นวางหนังสือเตี้ยยาว 0.95x6.70x0.40 ม. 1.000 ชุด 67,000.00 67,000.00 0.00 0.00 67,000.00

     - A7 ตู้หนังสือติดผนัง 3.90x2.07x0.35 ม. 2.000 ชุด 46,800.00 93,600.00 0.00 0.00 93,600.00

     - A8 ตู้หนังสือพร้อมชั้นวางวารสารติดผนัง

3.90x2.60x0.40 ม.

5.000 ชุด 54,600.00 273,000.00 0.00 0.00 273,000.00

     - A9 ตู้หนังสือติดผนังเช้ามุม 10.00x3.00x0.30

ม.

1.000 ชุด 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00

     - A10 ผนังตกแต่งประตูด้านข้าง 1.000 ชุด 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00

     - A11 เคาเตอร์เจ้าหน้าที่ 6.10x0.60x1.00 ม. 1.000 ชุด 85,400.00 85,400.00 0.00 0.00 85,400.00

     - A11 กล่องไฟแขวนเหนือเคาเตอร์เจ้าหน้าที่

6.80x0.40x0.30 ม.

1.000 ชุด 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00

6หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - A12 ฉากหลังเคาเตอร์เจ้าหน้าที่

4.10x4.20x0.30 ม.

1.000 ชุด 75,500.00 75,500.00 0.00 0.00 75,500.00

     - A13 ตู้เก็บชอง 2.50x3.20x0.50 ม. 1.000 ชุด 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00

     - A14 โต๊ะคอมพิวเตอร์ยาวพร้อมแผงบัง

0.50x4.40x0.75 ม.

1.000 ชุด 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00

     - A15 ผนังตกแต่งประตูด้านหน้า

2.60x3.00x0.60 ม.

1.000 ชุด 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00

     - A16 ชั้นวางกระเป๋านักเรียน 2.00x2.13x0.30

ม.

1.000 ชุด 37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00

     - เสาประดับ 0.40x0.60x2.60 ม. 11.000 ชุด 6,000.00 66,000.00 0.00 0.00 66,000.00

   งานตกแต่งผนัง ทางเท้า งานป้าย

     - ป้ายชื่อพลาสวูด "T4PARK" หนา 10

มม.ยึดโครงทำสี

1.000 ชุด 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 14,500.00

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร - 1,196,800.00 1,647,000.00 0.00 0.00 1,647,000.00-

7หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - สายไฟ THW 1x1.5 mm.เดินในท่อลอย

PVC.16-20 mm.

500.000 ม. 5.51 2,755.00 5.00 2,500.00 5,255.00

    - สายไฟ THW 1x2.5 mm. เดินในท่อลอย

PVC.16-20 mm.

400.000 ม. 7.79 3,116.00 7.00 2,800.00 5,916.00

    - สายไฟ THW 1x4 mm. เดินในท่อลอย PVC.20-

25 mm.

200.000 ม. 8.40 1,680.00 10.00 2,000.00 3,680.00

    - สายไฟ THW 1x6 mm. เดินในท่อลอย PVC.20-

25 mm.

200.000 ม. 13.75 2,750.00 12.00 2,400.00 5,150.00

    - ท่อไฟ PVC.สีขาวขนาด 16 มม. 190.000 ม. 8.96 1,702.40 20.00 3,800.00 5,502.40

    - ท่อไฟ PVC.สีขาวขนาด 20 มม. 90.000 ม. 11.03 992.70 23.00 2,070.00 3,062.70

    - ท่อไฟ PVC.สีขาวขนาด 25 มม. 60.000 ม. 18.27 1,096.20 25.00 1,500.00 2,596.20

8หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - อุปกรณ์ประกอบงานไฟฟ้าคิด 50%ของราคาท่อ

ค่าแรงคิด 30%

1.000 งาน 1,895.00 1,895.00 0.00 0.00 1,895.00

    - สวิทซ์เปิดปิด 1

ทางพร้อมกล่องติดผนังปูน/ฝังในผนังเบา

26.000 ชุด 62.00 1,612.00 80.00 2,080.00 3,692.00

    - เต้ารับชนิดสายดิน 2

ตัว/จุดพร้อมกล่องติดผนังปูน/ฝังในผนังเบามีฝาปิด

24.000 ชุด 169.00 4,056.00 90.00 2,160.00 6,216.00

    - โคมไฟดาวไลน์ขนาด 4" หลอด LED 7W 4.000 ชุด 125.00 500.00 115.00 460.00 960.00

    - โคมไฟดาวไลน์ชนิดกระบอกติดฝ้า หลอด LED

9W

5.000 ชุด 248.00 1,240.00 115.00 575.00 1,815.00

    - โคมไฟตะแกรงอลูมิเนียมแบบแขวนฝ้า หลอด

LED T8 2x9W

4.000 ชุด 728.00 2,912.00 135.00 540.00 3,452.00

    - โคมไฟตะแกรงอลูมิเนียมแบบแขวนฝ้า หลอด

LED T8 2x18W

42.000 ชุด 780.00 32,760.00 150.00 6,300.00 39,060.00

9หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตู้คอนซูมเมอร์ 16

ช่อง+เบรคเกอร์เมน50A+เบรคเกอร์กันดูด40A+เดินร

ะบบสายดิน 1 จุด คิดค่าแรง 30%

1.000 ชุด 4,105.00 4,105.00 0.00 0.00 4,105.00

    - เบรกเกอร์ย่อยควบคุมขนาด 16-32 A 12.000 ชุด 110.00 1,320.00 110.00 1,320.00 2,640.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 8,295.71 64,492.30 897.00 30,505.00 94,997.30-

4   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ก๊อกน้ำชำระชนิดก้านโยก ศก. 1/2" 4.000 อัน 103.74 414.96 50.00 200.00 614.96

    - งานซ่อมแซมระบบท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ก๊อกน้ำ

อ่างล้างมือที่ชำรุด

1.000 งาน 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

    - ท่อ PVC.ศก. 1/2" ชั้น 13.5 36.000 ม. 10.09 363.24 30.00 1,080.00 1,443.24

    - ท่อ PVC.ศก.2" ชั้น 8.5 4.000 ม. 40.42 161.68 40.00 160.00 321.68

    - อุปกรณ์ประกอบงานท่อ คิด 50% ราคาท่อ

ค่าแรงคิด 30%

1.000 งาน 281.00 281.00 0.00 0.00 281.00

10หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 1,435.25 2,220.88 120.00 1,440.00 3,660.88-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,209,746.49

11หน้า

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำปางเมืองลำปางสวนดอกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 ถังดักไขมันชนิดวางใต้อ่างขนาด 15 ลิตร รวม 1,600.00

2 ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 15 ปอนด์ รวม 900.00

3 ชั้นวางรองเท้าเหล็กพ่นสี 120x30x90 ซม. รวม 13,500.00

หน้า 1

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39

121,150.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำปางเมืองลำปางสวนดอกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4
พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 18 นิ้ว มี

มอก.พร้อมสวิทซ์ควบคุม
รวม 22,400.00

5
เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแขวนผนังฟอกอากาศข

นาด 12000 บีทียู
รวม 15,900.00

6 โต๊ะพับญี่ปุ่นขาเหล็ก 60x60x30 ซม. รวม 2,750.00

7 โต๊ะกลมขาไม้ 80x71 ซม. รวม 9,300.00

หน้า 2

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39

121,150.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำปางเมืองลำปางสวนดอกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

8
โต๊ะทานอาหารปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก 80x140x75

ซม.พร้อมเก้าอี้ปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก 40x51x83

ซม. 6 ตัว/ชุด

รวม 34,200.00

9
เก้าอี้พนักพิงพลาสติกขาไม้บีชทรงโมเดิร์น

38x39x42 ซม.
รวม 7,200.00

10 เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่ายมีแขน 54x51x84 ซม. รวม 3,400.00

11 เก้าอี้สำนักงานไม่มีแขน 50x50x70 ซม. รวม 5,600.00

หน้า 3

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39

121,150.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำปางเมืองลำปางสวนดอกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

12
ตู้เคาเตอร์อ่างซิงค์ล้างจาน 1 หลุม 100x120x56

ซม.
รวม 4,400.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 121,150.00

หน้า 4

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39

121,150.00หมายเหตุ :  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 ถังดักไขมันชนิดวางใต้อ่างขนาด 15 ลิตร

1.1 ถังดักไขมันชนิดวางใต้อ่างขนาด15ลิตร 1.000 ชุด 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

รวมค่าถังดักไขมันชนิดวางใต้อ่างขนาด 15 ลิตร - 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00-

2 ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 15 ปอนด์

2.1 ถังดับเพลิงชนิดมือถือ15ปอนด์ 1.000 ชุด 900.00 0.00 0.00 900.00

รวมค่าถังดับเพลิงชนิดมือถือ 15 ปอนด์ - 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00-

3 ชั้นวางรองเท้าเหล็กพ่นสี 120x30x90 ซม.

3.1 ชั้นวางรองเท้าเหล็กพ่นสี120x30x90ซม. 3.000 ชุด 4,500.00 0.00 0.00 13,500.00

รวมค่าชั้นวางรองเท้าเหล็กพ่นสี 120x30x90 ซม. - 4,500.00 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00-

หน้า 2

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4 พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 18 นิ้ว มี

มอก.พร้อมสวิทซ์ควบคุม

4.1

พัดลมโคจรติดเพดานขนาด18นิ้วมีมอก.พร้อมสวิทซ์ค

14.000 ชุด 1,600.00 0.00 0.00 22,400.00

รวมค่าพัดลมโคจรติดเพดานขนาด 18 นิ้ว มี

มอก.พร้อมสวิทซ์ควบคุม

- 1,600.00 22,400.00 0.00 0.00 22,400.00-

5 เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแขวนผนังฟอกอากาศขน

าด 12000 บีทียู

5.1

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแขวนผนังฟอกอากาศขนา

ด12000บีทียู

1.000 ชุด 15,900.00 0.00 0.00 15,900.00

รวมค่าเครื่องปรับอากาศแยกส่วนแขวนผนังฟอกอา

กาศขนาด 12000 บีทียู

- 15,900.00 15,900.00 0.00 0.00 15,900.00-

หน้า 3

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

6 โต๊ะพับญี่ปุ่นขาเหล็ก 60x60x30 ซม.

6.1 โต๊ะพับญี่ปุ่นขาเหล็ก60x60x30ซม. 5.000 ชุด 550.00 0.00 0.00 2,750.00

รวมค่าโต๊ะพับญี่ปุ่นขาเหล็ก 60x60x30 ซม. - 550.00 2,750.00 0.00 0.00 2,750.00-

7 โต๊ะกลมขาไม้ 80x71 ซม.

7.1 โต๊ะกลมขาไม้80x71ซม. 3.000 ชุด 3,100.00 0.00 0.00 9,300.00

รวมค่าโต๊ะกลมขาไม้ 80x71 ซม. - 3,100.00 9,300.00 0.00 0.00 9,300.00-

8 โต๊ะทานอาหารปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก 80x140x75

ซม.พร้อมเก้าอี้ปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก 40x51x83

ซม. 6 ตัว/ชุด

หน้า 4

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

8.1

โต๊ะทานอาหารปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก80x140x75ซม.พ

ร้อมเก้าอี้ปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก40x51x83ซม.6ตัว/ชุด

6.000 ชุด 5,700.00 0.00 0.00 34,200.00

รวมค่าโต๊ะทานอาหารปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก

80x140x75 ซม.พร้อมเก้าอี้ปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก

40x51x83 ซม. 6 ตัว/ชุด

- 5,700.00 34,200.00 0.00 0.00 34,200.00-

9 เก้าอี้พนักพิงพลาสติกขาไม้บีชทรงโมเดิร์น

38x39x42 ซม.

9.1

เก้าอี้พนักพิงพลาสติกขาไม้บีชทรงโมเดิร์น38x39x42

ซม.

12.000 ตัว 600.00 0.00 0.00 7,200.00

รวมค่าเก้าอี้พนักพิงพลาสติกขาไม้บีชทรงโมเดิร์น

38x39x42 ซม.

- 600.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00-

หน้า 5

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

10 เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่ายมีแขน 54x51x84 ซม.

10.1 เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่ายมีแขน54x51x84ซม. 2.000 ตัว 1,700.00 0.00 0.00 3,400.00

รวมค่าเก้าอี้สำนักงานหลังตาข่ายมีแขน 54x51x84

ซม.

- 1,700.00 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00-

11 เก้าอี้สำนักงานไม่มีแขน 50x50x70 ซม.

11.1 เก้าอี้สำนักงานไม่มีแขน50x50x70ซม. 4.000 ตัว 1,400.00 0.00 0.00 5,600.00

รวมค่าเก้าอี้สำนักงานไม่มีแขน 50x50x70 ซม. - 1,400.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00-

12 ตู้เคาเตอร์อ่างซิงค์ล้างจาน 1 หลุม 100x120x56

ซม.

12.1

ตู้เคาเตอร์อ่างซิงค์ล้างจาน1หลุม100x120x56ซม.

1.000 ชุด 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00

หน้า 6

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าตู้เคาเตอร์อ่างซิงค์ล้างจาน 1 หลุม

100x120x56 ซม.

- 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00-

หน้า 7

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



 1หน้า 1 จาก

สวนดอก เมืองลำปาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

ลำปาง แบบเลขที่

เมื่อวันที่    17 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

ช.14/63

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสแตนเลสยิงตัวอักษรเลเซอร์ขน

าด 20x30 ซม.

1.000 2,500.00อัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ราคาพร้อมติดตั้งหน้างาน

2,500.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:18:21



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสแตนเลสยิงตัวอักษรเลเซอร์ขนาด 20x30 ซม.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

แบบเลขที่ ช.14/63จังหวัดอำเภอตำบล สวนดอก เมืองลำปาง ลำปางสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ใช้เป็นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หน่วย : บาท

1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสแตนเลสยิงตัวอักษรเลเซอร์ขนาด

20x30 ซม.
2,500.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500.00

0.00

2,500.00

หน้า 1 จาก 1

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล4 ( บ้านเชียงราย )

17 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

11

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ช.14/63

สวนดอก เมืองลำปาง ลำปางสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 2,875,764.082,209,746.49ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล4 ( บ้านเชียงราย )1

รวมค่าก่อสร้าง 2,875,764.08

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      326.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    8,821.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,875,764.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:18:22



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล4 ( บ้านเชียงราย )

17 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

11

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ช.14/63

สวนดอก เมืองลำปาง ลำปางสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,875,764.08

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      326.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    8,821.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,875,764.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:18:22



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

11

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ช.14/63

สวนดอก เมืองลำปาง ลำปางสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  คมกริช สุรภักดี  

(  คมกริช สุรภักดี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  มนัสพี เดชะ  

(  มนัสพี เดชะ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ศุภชัย พุกปลั่ง  

(  ศุภชัย พุกปลั่ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:18:22



 3หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำปาง

ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองลำปาง

17 พฤศจิกายน 2563

สวนดอก อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1,600.00ถังดักไขมันชนิดวางใต้อ่างขนาด 15 ลิตร1 1,600.00 0.00

900.00ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 15 ปอนด์2 900.00 0.00

13,500.00ชั้นวางรองเท้าเหล็กพ่นสี 120x30x90 ซม.3 13,500.00 0.00

22,400.00พัดลมโคจรติดเพดานขนาด 18 นิ้ว มี

มอก.พร้อมสวิทซ์ควบคุม
4 22,400.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 38,400.00

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



 3หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำปาง

ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองลำปาง

17 พฤศจิกายน 2563

สวนดอก อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

15,900.00เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแขวนผนังฟอกอากาศขนาด

12000 บีทียู
5 15,900.00 0.00

2,750.00โต๊ะพับญี่ปุ่นขาเหล็ก 60x60x30 ซม.6 2,750.00 0.00

9,300.00โต๊ะกลมขาไม้ 80x71 ซม.7 9,300.00 0.00

34,200.00โต๊ะทานอาหารปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก 80x140x75

ซม.พร้อมเก้าอี้ปิดผิวลายไม้ขาเหล็ก 40x51x83 ซม. 6

ตัว/ชุด

8 34,200.00 0.00

7,200.00เก้าอี้พนักพิงพลาสติกขาไม้บีชทรงโมเดิร์น 38x39x42

ซม.
9 7,200.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 107,750.00

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



 3หน้า 3 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำปาง

ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองลำปาง

17 พฤศจิกายน 2563

สวนดอก อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

3,400.00เก้าอี้สำนักงานหลังตาข่ายมีแขน 54x51x84 ซม.10 3,400.00 0.00

5,600.00เก้าอี้สำนักงานไม่มีแขน 50x50x70 ซม.11 5,600.00 0.00

4,400.00ตู้เคาเตอร์อ่างซิงค์ล้างจาน 1 หลุม 100x120x56 ซม.12 4,400.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 121,150.00

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:17:39



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

11

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ช.14/63

สวนดอก เมืองลำปาง ลำปางสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  คมกริช สุรภักดี  

(  คมกริช สุรภักดี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ศุภชัย พุกปลั่ง  

(  ศุภชัย พุกปลั่ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  มนัสพี เดชะ  

(  มนัสพี เดชะ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:18:22



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำปางเมืองลำปางสวนดอก

ช.14/63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    17 พฤศจิกายน 2563

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,875,764.08
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล4 ( บ้านเชียงราย ) จำนวน 1.000 หลังละ

2,875,764.08 บาท

2 121,150.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

3 2,500.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:18:23



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำปางเมืองลำปางสวนดอก

ช.14/63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    17 พฤศจิกายน 2563

3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,999,414.08

ราคากลาง (........... สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่บาทแปดสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 มนัสพี เดชะ

23 พฤศจิกายน 2563 10:18:23



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4

(บ้านเชียงราย

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สวนดอก เมืองลำปาง ลำปาง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    17 พฤศจิกายน 2563

ช.14/63

เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ศุภชัย พุกปลั่ง  

(  ศุภชัย พุกปลั่ง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  คมกริช สุรภักดี  

(  คมกริช สุรภักดี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  มนัสพี เดชะ  

(  มนัสพี เดชะ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


