
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................... ................................................................................

.............................................................................................................................................

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

01 มีนาคม 2566 2,036,040.58

1,885,000.00

       6.1   รายงาน ปร.4

       6.2   รายงาน ปร.5 (ก)

       6.3   รายงาน ปร.6

       6.4   รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   รพี วงศ์เสถียร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

       7.3   พรเทพ ทับโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2

ตำบลอู่ทอง(30.15.20.00 )

โดยสังเขป

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง(30.15.20.00 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีอู่ทองอู่ทองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 909,171.10

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 592,384.43

3 งานภูมิทัศน์ รวม 59,705.56

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,561,261.09

หน้า 1

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:43

1,561,261.09หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดดิน 284.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 28,116.00 28,116.00

    - งานทรายรองก้นหลุม 5.000 ลบ.ม. 430.00 2,150.00 91.00 455.00 2,605.00

    - งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 5.000 ลบ.ม. 1,478.75 7,393.75 398.00 1,990.00 9,383.75

    - ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต 873.640 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 116,194.12 116,194.12

    - งานแบบหล่อคอนกรีต- ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด

1" x 8"

382.440 ลบ.ฟ. 654.21 250,196.07 0.00 0.00 250,196.07

    - งานแบบหล่อคอนกรีต- ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1

1/2" x 3"

215.120 ลบ.ฟ. 654.21 140,733.65 0.00 0.00 140,733.66

    - งานแบบหล่อคอนกรีต- ตะปู 131.000 กก. 38.79 5,081.49 0.00 0.00 5,081.49

    - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็ก RB Ø 6 มม. 315.000 กก. 27.16 8,555.40 4.10 1,291.50 9,846.90

    - งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็ก DB Ø 12 มม. 3,365.000 กก. 25.05 84,293.25 3.30 11,104.50 95,397.75

    - ลวดผูกเหล็ก 110.400 กก. 87.15 9,621.36 0.00 0.00 9,621.36

2หน้า

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ (240 ksc.) 75.000 ลบ.ม. 2,250.00 168,750.00 391.00 29,325.00 198,075.00

    - งานเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว

2.00 ม.

183.000 ต้น 240.00 43,920.00 0.00 0.00 43,920.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 5,885.32 720,694.97 1,119.40 188,476.12 909,171.10-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. 81.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 600.00 48,600.00 48,600.00

    - งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ แผ่น คสล. สำเร็จรูป 477.750 ตร.ม. 323.81 154,700.22 25.00 11,943.75 166,643.98

    - งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อค 286.000 ตร.ม. 167.55 47,919.30 65.00 18,590.00 66,509.30

    -

งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อคชนิดมีช่องระบายอากาศ

70.000 ตร.ม. 258.42 18,089.40 73.00 5,110.00 23,199.40

    - งานฉาบปูนเรียบผนัง 660.000 ตร.ม. 91.08 60,112.80 95.00 62,700.00 122,812.80

    - งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ -ทับหลัง คสล. 273.000 ม. 304.85 83,224.05 78.00 21,294.00 104,518.05

3หน้า

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานทาสี 730.000 ตร.ม. 48.33 35,280.90 34.00 24,820.00 60,100.90

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,194.04 399,326.67 970.00 193,057.75 592,384.43-

3   งานภูมิทัศน์

    - งานขนทิ้งโครงสร้าง คสล. 81.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 25.76 2,086.56 2,086.56

    - งานถางป่าขุดตอ 1,100.000 ตร.ม. 0.00 0.00 1.79 1,969.00 1,969.00

    - งานถมดิน 350.000 ลบ.ม. 60.00 21,000.00 99.00 34,650.00 55,650.00

รวมค่างานภูมิทัศน์ - 60.00 21,000.00 126.55 38,705.56 59,705.56-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,561,261.09

4หน้า

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง(30.15.20.00 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีอู่ทองอู่ทองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:43

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

งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

01 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง(30.15.20.00 )

4

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 2,036,040.581,561,261.09งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง1

รวมค่าก่อสร้าง 2,036,040.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      273.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    7,458.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,036,040.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:44



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

01 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง(30.15.20.00 )

4

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,036,040.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      273.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    7,458.02 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,036,040.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:44



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง(30.15.20.00 )

4

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  พรเทพ ทับโชติ  

(  พรเทพ ทับโชติ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช  

(  สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  รพี วงศ์เสถียร  

(  รพี วงศ์เสถียร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:44



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

สุพรรณบุรีอู่ทองอู่ทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    01 มีนาคม 2566

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง(30.15.20.00 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,036,040.58
งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง จำนวน 1.000 หลังละ 2,036,040.58

บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,036,040.58

ราคากลาง (........... สองล้านสามหมื่นหกพันสี่สิบบาทห้าสิบแปดสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

02 มีนาคม 2566 10:12:47



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานปรับปรุงรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลอู่ทอง(30.15.20.00 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    01 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  รพี วงศ์เสถียร  

(  รพี วงศ์เสถียร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พรเทพ ทับโชติ  

(  พรเทพ ทับโชติ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช  

(  สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


