
หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3019 1,640,677.731,260,217.94ขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 1,640,677.73

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      8,800.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    186.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,640,677.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:44



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,640,677.73

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      8,800.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    186.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,640,677.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:44



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานดาดคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3019 3,375,036.092,592,392.73งานดาดคอนกรีต1

รวมค่าก่อสร้าง 3,375,036.09

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,375,036.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:45



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานดาดคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 3,375,036.09

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,375,036.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:45



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ขุดลอกบ่อพักตะกอนพร้อมดาดคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3019 364,151.18279,707.49ขุดลอกบ่อพักตะกอนพร้อมดาดคอนกรีต1

รวมค่าก่อสร้าง 364,151.18

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 364,151.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:45



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ขุดลอกบ่อพักตะกอนพร้อมดาดคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 364,151.18

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 364,151.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:45



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3019 336,528.37258,490.19งานก่อสร้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม1

รวมค่าก่อสร้าง 336,528.37

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 336,528.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:45



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 336,528.37

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 336,528.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:45



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3019 8,332.166,400.00งานอื่นๆ1

รวมค่าก่อสร้าง 8,332.16

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,332.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:46



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอื่นๆ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 8,332.16

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,332.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:46



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกขยายสระน้ำดิบประปาหนองแขม หมู่ที่ 8  ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลท่ายาง / เทศบาลตำบลท่ายางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กป 1/2563

ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  เฉลิมพล ยี่สาร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  วัลลภ สงล่า  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  นิพนธ์ ทองกล่ำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัลลภ สงล่า

27 เมษายน 2563 16:17:46


