แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างรั้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
่ทอง(30.15.20.00 )
่ทอง
อู่ทองจ้างปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้
อำเภอ าอูวอู
จังหวัด
สุพรรณบุรี
แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

27 กันยายน 2564

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

1

งานโครงสร้างวิศวกรรม

รวม

110,604.00

2

งานสถาปัตยกรรม

รวม

111,277.14

3

งานภูมิทัศน์

รวม

4,037.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

หมายเหตุ

225,918.14

225,918.14

บาท ต่อ 1 หน่วย

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:35
หน้า 1

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
หน่วย : บาท
ลำดับที่
1

รายการ

- งานขุดดิน

284.000 ลบ.ม. ปกติ

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

0.00

0.00

99.00

28,116.00

28,116.00

- งานถมดิน

350.000

ลบ.ม.

136.68

47,838.00

99.00

34,650.00

82,488.00

-

-

136.68

47,838.00

198.00

62,766.00

110,604.00

หมายเหตุ

- งานรื้อถอนโครงสร้่าง คสล.

179.000

ลบ.ม.

0.00

0.00

600.00

107,400.00

107,400.00

- งานขนทิ้งโครงสร้าง คสล.

179.000

ลบ.ม.

0.00

0.00

21.66

3,877.14

3,877.14

-

-

0.00

0.00

621.66

111,277.14

111,277.14

1,100.000

ตร.ม.

0.00

0.00

3.67

4,037.00

4,037.00

-

-

0.00

0.00

3.67

4,037.00

4,037.00

งานสถาปัตยกรรม

รวมค่างานสถาปัตยกรรม
3

หน่วย

งานโครงสร้างวิศวกรรม

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม
2

จำนวน

งานภูมิทัศน์
- งานถางป่าขุดตอ
รวมค่างานภูมิทัศน์
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:35

225,918.14
หน้า 2

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน

งานโครงสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
่ทอง(30.15.20.00 )
่ทอง
อู่ทองจ้างปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้
อำเภอ าอูวอู
จังหวัด
สุพรรณบุรี
แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

27 กันยายน 2564

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

1

งานโครงสร้างวิศวกรรม

รวม

1,002,336.21

2

งานสถาปัตยกรรม

รวม

446,702.56

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

หมายเหตุ

1,449,038.77

1,449,038.77

บาท ต่อ 1 หน่วย

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:36
หน้า 1

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
หน่วย : บาท
ลำดับที่
1

รายการ

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

จำนวน

หน่วย

- งานทรายรองก้นหลุม

5.000

ลบ.ม.

430.00

2,150.00

91.00

455.00

2,605.00

- งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก

5.000

ลบ.ม.

1,405.95

7,029.75

398.00

1,990.00

9,019.75

- งานเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด
0.18x0.18 ม. ยาว 5.00 ม.

92.000

ต้น

820.00

75,440.00

300.00

27,600.00

103,040.00

- งานเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด
0.15x0.15 ม. ยาว 3.00 ม.

91.000

ต้น

400.00

36,400.00

300.00

27,300.00

63,700.00

- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต

873.640

ตร.ม.

0.00

0.00

133.00

116,194.12

116,194.12

- งานแบบหล่อคอนกรีต -ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด
1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร

382.440

ลบ.ฟ.

560.75

214,453.23

0.00

0.00

214,453.23

- งานแบบหล่อคอนกรีต -ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1
1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร

215.120

ลบ.ฟ.

630.85

135,708.45

0.00

0.00

135,708.45

131.000

กก.

35.05

4,591.55

0.00

0.00

4,591.55

.315

ต้น

27,577.34

8,686.86

4,100.00

1,291.50

9,978.36

หมายเหตุ

งานโครงสร้างวิศวกรรม

- งานแบบหล่อคอนกรีต -ตะปู
- งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็ก RB Ø 6 มม.

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:36

หน้า 2

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
หน่วย : บาท
ลำดับที่

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

จำนวน

หน่วย

- งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็ก DB Ø 12 มม.

3.365

ตัน

25,782.24

86,757.23

3,300.00

11,104.50

97,861.74

- ลวดผูกเหล็ก

110.400

กก.

56.78

6,268.51

0.00

0.00

6,268.51

- งานคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (240 ksc.)

75.000

ลบ.ม.

2,102.80

157,710.00

391.00

29,325.00

187,035.00

- งานเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด0.15x0.15 ม. ยาว
2.00 ม.

183.000

ต้น

210.00

38,430.00

73.50

13,450.50

51,880.50

-

-

60,011.76

773,625.58

9,086.50

228,710.62

1,002,336.21

- งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ แผ่น คสล. สำเร็จรูป

910.000

แผ่น

150.00

136,500.00

13.13

11,948.30

148,448.30

- งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อค

286.000

ตร.ม.

153.90

44,015.40

65.00

18,590.00

62,605.40

70.000

ตร.ม.

174.44

12,210.80

65.00

4,550.00

16,760.80

660.000

ตร.ม.

55.04

36,326.40

34.00

22,440.00

58,766.40

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม
2

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

รายการ

หมายเหตุ

งานสถาปัตยกรรม

งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อคชนิดมีช่องระบายอากาศ
- งานฉาบปูนเรียบผนัง

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:36

หน้า 3

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายการ

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

จำนวน

หน่วย

- งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ ทับหลัง คสล.

273.000

ม.

292.12

79,748.76

78.00

21,294.00

101,042.76

- งานทาสี

730.000

ตร.ม.

46.93

34,258.90

34.00

24,820.00

59,078.90

-

-

872.43

343,060.26

289.13

103,642.30

446,702.56

รวมค่างานสถาปัตยกรรม
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:36

หมายเหตุ

1,449,038.77

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
่ทอง(30.15.20.00 )
่ทอง
อู่ทองจ้างปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้
อำเภอ าอูวอู
จังหวัด
สุพรรณบุรี
แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

27 กันยายน 2564

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

หมายเหตุ

ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:34
หน้า 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/จ้าตำบล
งปรับปรุงรัอู้ว่ทสำนั
อง กงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง(30.15.20.00
อำเภอ อู)่ทอง
จังหวัด
สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
2

หน้า

27 กันยายน 2564

หน่วย : บาท
ลำดับที่
1

รายงาน

ค่างานต้นทุน

Factor F

225,918.14

งานก่อสร้างรั้ว

ค่าก่อสร้าง

1.3022

รวมค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:36

294,190.60

หมายเหตุ
294,190.60
294,190.60

บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างรั้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/จ้าตำบล
งปรับปรุงรัอู้ว่ทสำนั
อง กงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง(30.15.20.00
อำเภอ อู)่ทอง
จังหวัด
สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
2

หน้า

27 กันยายน 2564

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายงาน

ค่างานต้นทุน

Factor F

ค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย
0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้
5 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

รวมค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:36

294,190.60

294,190.60

บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 2 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน

งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/จ้าตำบล
งปรับปรุงรัอู้ว่ทสำนั
อง กงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง(30.15.20.00
อำเภอ อู)่ทอง
จังหวัด
สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
4

หน้า

27 กันยายน 2564

หน่วย : บาท
ลำดับที่
1

รายงาน
งานโครงสร้าง

ค่างานต้นทุน

Factor F

1,449,038.77

ค่าก่อสร้าง

1.3022

รวมค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:37

1,886,938.28

หมายเหตุ

1,886,938.28
1,886,938.28

บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/จ้าตำบล
งปรับปรุงรัอู้ว่ทสำนั
อง กงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง(30.15.20.00
อำเภอ อู)่ทอง
จังหวัด
สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
4

หน้า

27 กันยายน 2564

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายงาน

ค่างานต้นทุน

Factor F

ค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย
0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้
5 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

รวมค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:37

1,886,938.28

1,886,938.28

บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 2 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/จ้าตำบล
งปรับปรุงรัอู้ว่ทสำนั
อง กงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง(30.15.20.00
อำเภอ อู)่ทอง
จังหวัด
สุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

4

หน้า

27 กันยายน 2564

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
( อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กิตติภูมิ แสนเสนาะ
( กิตติภูมิ แสนเสนาะ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:37

พรเทพ ทับโชติ
( พรเทพ ทับโชติ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/จ้างปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง(30.15.20.00 )
ตำบล อู่ทอง
อำเภอ อู่ทอง
จังหวัด
สุพรรณบุรี

แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
มีจำนวน

2

ชุด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

คำนวณราคากลาง

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายงาน

ค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ

1

งานก่อสร้างรั้ว จำนวน 1 หลังละ 294,190.60 บาท

294,190.60

2

งานโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 1,886,938.28 บาท

1,886,938.28

สรุป

ราคากลาง

2,181,128.88

ราคากลาง (........... สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์ ...........)

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
28 กันยายน 2564 11:08:38

หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.6

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/จ้างปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง(30.15.20.00 )

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

อู่ทอง

อำเภอ

อู่ทอง

จังหวัด

แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ
คำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
มีจำนวน

ชุด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
( อาชว์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติภูมิ แสนเสนาะ
( กิตติภูมิ แสนเสนาะ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรเทพ ทับโชติ
( พรเทพ ทับโชติ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุพรรณบุรี

