
หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง+หมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

3

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 329,900.79253,010.81หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง+หมวดงานสถาปัตยกรร1

รวมค่าก่อสร้าง 329,900.79

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      680.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    485.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 329,900.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:31:51



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง+หมวดงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

3

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 329,900.79

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      680.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    485.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 329,900.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:31:51



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงเหล็กพร้อมตาข่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

3

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 174,663.15133,954.41งานโครงเหล็กพร้อมตาข่าย1

รวมค่าก่อสร้าง 174,663.15

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      680.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    256.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 174,663.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:31:51



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงเหล็กพร้อมตาข่าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

3

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 174,663.15

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      680.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    256.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 174,663.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:31:51



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

2

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 1,728,971.401,326,000.00งานพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์1

รวมค่าก่อสร้าง 1,728,971.40

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      680.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,542.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,728,971.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:31:51



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

2

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,728,971.40

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      680.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,542.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,728,971.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:31:51



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร

2

เทศบาลตำบลแม่ปูคา / เทศบาลตำบลแม่ปูคาหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  อรุณ นาคเคลือ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ทานเทพ จันทร์แจ่ม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ฉัตรชัย ยะฟุ่น  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทานเทพ จันทร์แจ่ม

25 กุมภาพันธ์ 2563 15:31:51


