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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

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

.........................................................................................................................................................................................................
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

งานก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดิน

26 พฤศจิกายน 2561 3,192,451.16

3,408,000.00

       6.1   รายงาน ปร.4

       6.2   รายงาน ปร.4 (พ)

       6.3   รายงาน ปร.5 (ก)

       6.4   รายงาน ปร.6

       6.5   รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   พีรพงษ์ ชาญพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   วัชรี บุญมีมีชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการเงินบัญชีชำนาญการ

       7.3   รังสรรค์ สัจจาวัฒนา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30

ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

โดยสังเขป

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานฐานรากรับถังเก็บน้ำและถังน้ำทรงแชมเปญขนาดบรรจุ 30 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 537,183.20

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 537,183.20

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:53

537,183.20หมายเหตุ :  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

    - ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญขนาดบรรจุ 30 ลบ.ม. 1.000 ถัง 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 380,000.00

    - คอนกรีตหยาบ 1.601 ลบ.ม. 1,810.75 2,899.01 398.00 637.19 3,536.20

    - ทรายหยาบ 10.680 ลบ.ม. 406.54 4,341.84 91.00 971.88 5,313.72

    - คอนกรีตสำเร็จรูป 12.211 ลบ.ม. 2,336.45 28,530.39 391.00 4,774.50 33,304.89

    - เหล็กเส้นกลมข้ออ้อยขนาด 12 มม. .331 ตัน 22,488.43 7,443.67 3,300.00 1,092.30 8,535.97

    - เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. .921 ตัน 21,790.05 20,068.63 3,300.00 3,039.30 23,107.93

    - ลวดผูกเหล็ก 19.000 กก. 32.71 621.49 0.00 0.00 621.49

    - เสาเข็มสีเหลี่ยมตันขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 7

ม.

22.000 ต้น 1,504.00 33,088.00 1,100.00 24,200.00 57,288.00

    - ANCHOR BLOT Ø 32 มม. 12.000 ชุด 1,300.00 15,600.00 250.00 3,000.00 18,600.00

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 55.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 6,875.00 6,875.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 431,668.93 492,593.03 8,955.00 44,590.17 537,183.20-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 537,183.20

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:53



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 52,822.14

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 47,704.08

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 100,526.22

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:55

100,526.22หมายเหตุ :  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

    - ทรายหยาบ.ทรายหยาบรองพื้น 1.500 ลบ.ม. 406.54 609.81 91.00 136.50 746.31

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว 23.000 ตร.ม. 220.00 5,060.00 133.00 3,059.00 8,119.00

    - ตะปู 22.000 กก. 56.07 1,233.54 0.00 0.00 1,233.54

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .201 ลบ.ม. 1,440.30 289.50 398.00 79.99 369.49

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 4.000 ลบ.ม. 1,668.46 6,673.84 498.00 1,992.00 8,665.84

    - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. .027 ตัน 22,103.97 596.80 4,100.00 110.70 707.50

    - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. .281 ตัน 21,072.43 5,921.35 4,100.00 1,152.10 7,073.45

    - เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. .108 ตัน 21,257.20 2,295.77 3,300.00 356.40 2,652.17

    - เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. .052 ตัน 21,790.05 1,133.08 3,300.00 171.60 1,304.68

    - ลวดผูกเหล็ก 6.000 กก. 32.71 196.26 0.00 0.00 196.26

    - เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. 2.000 ท่อน 906.00 1,812.00 500.00 1,000.00 2,812.00

    - เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. 7.000 ท่อน 523.36 3,663.52 210.00 1,470.00 5,133.52

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. 7.000 ท่อน 435.00 3,045.00 200.00 1,400.00 4,445.00

    - เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. 4.000 ท่อน 304.00 1,216.00 148.00 592.00 1,808.00

    - แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 5 มม. 8.000 แผ่น 45.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 62.000 แผ่น 60.75 3,766.50 20.00 1,240.00 5,006.50

    - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 13.000 ชุด 55.00 715.00 50.00 650.00 1,365.00

    - ขอยึดกระเบื้อง 62.000 ตัว 3.74 231.88 0.00 0.00 231.88

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 592.00 592.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 92,380.58 38,819.85 17,196.00 14,002.29 52,822.14-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - งานก่ออิฐมอญครี่งแผ่น 22.000 ตร.ม. 222.69 4,899.18 89.00 1,958.00 6,857.18

    - ก่อซีเมนต์บล็อค 19.000 ตร.ม. 211.71 4,022.49 84.00 1,596.00 5,618.49

    - งานฉาบเรียบธรรมดา 46.000 ตร.ม. 49.07 2,257.22 82.00 3,772.00 6,029.22

3หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานทาสีน้ำพลาสติก 69.000 ตร.ม. 47.78 3,296.82 30.00 2,070.00 5,366.82

    - งานทาสีน้ำมัน 15.000 ตร.ม. 99.15 1,487.25 38.00 570.00 2,057.25

    - ฝากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. 23.000 ตร.ม. 329.71 7,583.33 92.00 2,116.00 9,699.33

    - ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว 2.000 ลบ.ฟ. 1,300.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

    - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 อัน 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

    - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 3.000 อัน 30.00 90.00 0.00 0.00 90.00

    - แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม. 4.000 แผ่น 70.00 280.00 0.00 0.00 280.00

    - เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว 7.201 เส้น 195.00 1,404.19 0.00 0.00 1,404.19

    - ลวดตาข่ายรูปสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน 7.201 ตร.ม. 110.00 792.11 40.00 288.04 1,080.15

    - ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ยาว 4 ม. 1.000 ท่อน 836.45 836.45 160.00 160.00 996.45

    - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ 3.000 ชุด 360.00 1,080.00 115.00 345.00 1,425.00

    - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 30.00 30.00 80.00 80.00 110.00

    - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. 6.000 ท่อน 435.00 2,610.00 200.00 1,200.00 3,810.00

4หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 4,606.56 33,549.04 1,010.00 14,155.04 47,704.08-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 100,526.22

5หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 259.01

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 613.15

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 872.16

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:00

872.16หมายเหตุ :  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

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 .051 ลบ.ม. 1,668.46 85.09 498.00 25.39 110.48

    - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. .003 ตัน 21,072.43 63.21 4,100.00 12.30 75.51

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .391 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 57.86 57.86

    - ทรายหยาย .030 ลบ.ม. 406.54 12.19 99.00 2.97 15.16

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 23,147.43 160.49 4,845.00 98.52 259.01-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ก่ออิญมอญครึ่งแผ่น 1.000 ตร.ม. 222.69 222.69 89.00 89.00 311.69

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 2.300 ตร.ม. 49.07 112.86 82.00 188.60 301.46

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 271.76 335.55 171.00 277.60 613.15-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 872.16

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม.

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 262,356.23

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 135,704.39

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 120,738.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 518,798.62

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:01

518,798.62หมายเหตุ :  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

    - ทรายหยาบ 4.000 ลบ.ม. 406.54 1,626.16 82.00 328.00 1,954.16

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 7.201 ตร.ม. 220.00 1,584.22 133.00 957.73 2,541.95

    - ค้ำยันเสาไม้ 7.201 ต้น 15.00 108.01 0.00 0.00 108.01

    - ตะปู 1.000 กก. 56.07 56.07 0.00 0.00 56.07

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 2.000 ลบ.ม. 1,440.30 2,880.60 398.00 796.00 3,676.60

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 1.000 ลบ.ม. 1,668.46 1,668.46 498.00 498.00 2,166.46

    - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 6.000 ลบ.ม. 1,590.24 9,541.44 498.00 2,988.00 12,529.44

    - ปูนทราย 1 : 4 1.000 ลบ.ม. 905.26 905.26 61.00 61.00 966.26

    - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. .083 ตัน 22,103.97 1,834.62 4,100.00 340.30 2,174.92

    - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. .688 ตัน 21,072.43 14,497.83 4,100.00 2,820.80 17,318.63

    - เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. 3.363 ตัน 22,488.43 75,628.59 3,300.00 11,097.90 86,726.49

    - เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. 1.371 ตัน 22,488.43 30,831.63 3,300.00 4,524.30 35,355.93

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. 1.031 ตัน 20,663.25 21,303.81 2,900.00 2,989.90 24,293.71

    - ลวดผูกเหล็ก 160.000 กก. 32.71 5,233.60 0.00 0.00 5,233.60

    - เสาเข็ม คสล. หรือ ครอ. ยาว 6 ม.หน้าตัด 180

ตร.ซม เส้นรอบรูป 77 ซม.

51.000 ต้น 1,047.00 53,397.00 263.00 13,413.00 66,810.00

    - งานขุดดินฐานราก/ถมคืน 3.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 444.00 444.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 116,198.09 221,097.30 19,781.00 41,258.93 262,356.23-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 68.000 ตร.ม. 222.69 15,142.92 89.00 6,052.00 21,194.92

    - ก่อซีเมนต์บล็อคกันฝน 2.400 ตร.ม. 78.60 188.64 65.00 156.00 344.64

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 180.000 ตร.ม. 49.07 8,832.60 82.00 14,760.00 23,592.60

    - ฉาบปูนขัดมัน 66.000 ตร.ม. 64.18 4,235.88 87.00 5,742.00 9,977.88

    - เทพื้นปุนทราย .901 ลบ.ม. 99.41 89.56 82.00 73.88 163.44

3หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ทาสีน้ำพลาสติก 180.000 ตร.ม. 47.78 8,600.40 30.00 5,400.00 14,000.40

    - ทาสีน้ำมัน 23.000 ตร.ม. 99.15 2,280.45 38.00 874.00 3,154.45

    - ทาซีเมนต์เบส 90.000 ตร.ม. 73.40 6,606.00 40.00 3,600.00 10,206.00

    - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว 2.701 ลบ.ฟ. 728.97 1,968.94 0.00 0.00 1,968.94

    - ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว 1.200 ลบ.ฟ. 728.00 873.60 0.00 0.00 873.60

    - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว 2.000 ชุด 542.06 1,084.12 154.00 308.00 1,392.12

    - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว 2.000 ชุด 607.48 1,214.96 160.00 320.00 1,534.96

    - บานประตูไม้เนื้อแข็ง 4.000 บาน 1,028.04 4,112.16 168.00 672.00 4,784.16

    - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 8.000 บาน 560.75 4,486.00 92.00 736.00 5,222.00

    - กลอนขนาด 6 นิ้ว 8.000 อัน 56.07 448.56 0.00 0.00 448.56

    - กลอนขนาด 4 นิ้ว 16.000 อัน 56.07 897.12 0.00 0.00 897.12

    - ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว 8.000 อัน 96.00 768.00 0.00 0.00 768.00

    - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 16.000 อัน 30.00 480.00 0.00 0.00 480.00

4หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 8.000 อัน 35.00 280.00 0.00 0.00 280.00

    - สายยูพร้อมกุญแจ 2.000 ชุด 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

    - แผ่นอลูมิเนียม 0.90 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม. 1.000 แผ่น 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00

    - แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว 2.000 แผ่น 55.00 110.00 0.00 0.00 110.00

    - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. 1.000 แผ่น 289.72 289.72 184.00 184.00 473.72

    - เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. 1.000 ท่อน 873.83 873.83 411.00 411.00 1,284.83

    - แผ่นสังกีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435

ม.

3.000 แผ่น 210.00 630.00 60.00 180.00 810.00

    - พุกตัวหนอน Ø 6 มม. 9.000 ตัว 10.00 90.00 0.00 0.00 90.00

    - น็อตสแตนเลส Ø 3/8 นิ้ว 9.000 ตัว 25.00 225.00 0.00 0.00 225.00

    - ทรายกรองเร็ว 12.000 ลบ.ม. 1,650.00 19,800.00 400.00 4,800.00 24,600.00

    - กรวดกรอง Ø 1 1/4 - 2 1/4 นิ้ว .801 ลบ.ม. 1,650.00 1,321.65 400.00 320.40 1,642.05

    - ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง 1.000 ชุด 2,940.00 2,940.00 1,030.00 1,030.00 3,970.00

5หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หลอดฟลูออเสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ 1.000 หลอด 360.00 360.00 115.00 115.00 475.00

    - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 อัน 30.00 30.00 80.00 80.00 110.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 13,646.27 89,890.11 3,767.00 45,814.28 135,704.39-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 6" .300 ท่อน 3,965.66 1,189.69 2,100.00 630.00 1,819.69

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 2.000 ท่อน 2,456.40 4,912.80 1,200.00 2,400.00 7,312.80

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" 2.000 ท่อน 1,685.90 3,371.80 1,020.00 2,040.00 5,411.80

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1 1/2" 4.000 ท่อน 812.00 3,248.00 480.00 1,920.00 5,168.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1" 4.000 ท่อน 548.50 2,194.00 300.00 1,200.00 3,394.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 3/4" 2.000 ท่อน 368.50 737.00 210.00 420.00 1,157.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 1/2" 1.000 ท่อน 286.50 286.50 180.00 180.00 466.50

    - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 1 1/2" 1.500 ท่อน 99.07 148.60 120.00 180.00 328.60

6หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 1" 2.000 ท่อน 60.75 121.50 120.00 240.00 361.50

    - ท่อแสตนเลส Ø 1/2" 1.000 ท่อน 220.00 220.00 60.00 60.00 280.00

    - ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 Ø 1 1/2" 8.000 ตัว 147.66 1,181.28 0.00 0.00 1,181.28

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 Ø 1 1/2" 8.000 ตัว 9.80 78.40 0.00 0.00 78.40

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" 1.000 ตัว 18.69 18.69 0.00 0.00 18.69

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 1.000 ตัว 27.10 27.10 0.00 0.00 27.10

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1" 3.000 ตัว 38.57 115.71 0.00 0.00 115.71

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2" 3.000 ตัว 12.15 36.45 0.00 0.00 36.45

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4" 4.000 ตัว 18.69 74.76 0.00 0.00 74.76

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1" 7.000 ตัว 32.71 228.97 0.00 0.00 228.97

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3" 5.000 ตัว 216.92 1,084.60 0.00 0.00 1,084.60

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4" 8.000 ตัว 382.22 3,057.76 0.00 0.00 3,057.76

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6" 1.000 ตัว 1,418.39 1,418.39 0.00 0.00 1,418.39

7หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - น็อตยึดหน้าจาน 144.000 ตัว 23.00 3,312.00 0.00 0.00 3,312.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 3" 2.000 ตัว 6,110.00 12,220.00 0.00 0.00 12,220.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4" แบบพวงมาลัย 2.000 ตัว 7,630.00 15,260.00 0.00 0.00 15,260.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 6" แบบพวงมาลัย 1.000 ตัว 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00 12,200.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) Ø

4"

3.000 ตัว 6,850.00 20,550.00 0.00 0.00 20,550.00

    - ข้องอ 90 แสตนแลส Ø 1/2" 3.000 ตัว 340.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00

    - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน Ø 4" 1.000 ตัว 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00

    - ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 2.000 ตัว 14.00 28.00 0.00 0.00 28.00

    - ยีโบลท์ ชั้น 15 Ø 4" 1.000 ชุด 420.00 420.00 0.00 0.00 420.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 2.000 ตัว 10.00 20.00 0.00 0.00 20.00

    - รัดแยก Ø 4" 1.000 ตัว 220.00 220.00 0.00 0.00 220.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 6" 2.000 ตัว 510.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00

8หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" 6.000 ตัว 290.00 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4" 6.000 ตัว 320.00 1,920.00 0.00 0.00 1,920.00

    - ประเก็นยาง Ø 3" 6.000 แผ่น 20.00 120.00 0.00 0.00 120.00

    - ประเก็นยาง Ø 4" 12.000 แผ่น 28.00 336.00 0.00 0.00 336.00

    - ประเก็นยาง Ø 6" 3.000 แผ่น 40.00 120.00 0.00 0.00 120.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1" 2.000 ตัว 380.00 760.00 0.00 0.00 760.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1/2" 8.000 ตัว 230.00 1,840.00 0.00 0.00 1,840.00

    - ท่อพลาสติก Ø 1" 10.000 ม. 25.00 250.00 0.00 0.00 250.00

    - ก็อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) Ø 1" 3.000 อัน 310.00 930.00 0.00 0.00 930.00

    - ท่อสั้นแสตนแลส Ø 1/2" ทำเกลียวหัว - ท้าย 4.000 ตัว 95.00 380.00 0.00 0.00 380.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ Ø 4" 1.000 ชุด 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 61,941.18 111,468.00 5,790.00 9,270.00 120,738.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 518,798.62

9หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 392,678.59

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 29,428.20

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 23,092.61

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 445,199.40

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:13

445,199.40หมายเหตุ :  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

    - ทรายหยาบ 5.000 ลบ.ม. 406.54 2,032.70 99.00 495.00 2,527.70

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 202.000 แผ่น 220.00 44,440.00 133.00 26,866.00 71,306.00

    - ค้ำยันเสาไม้ 70.000 ต้น 15.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00

    - ตะปู 45.000 กก. 56.07 2,523.15 0.00 0.00 2,523.15

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 5.000 ลบ.ม. 1,440.30 7,201.50 398.00 1,990.00 9,191.50

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 6.000 ลบ.ม. 1,668.46 10,010.76 498.00 2,988.00 12,998.76

    - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 29.000 ลบ.ม. 1,592.04 46,169.16 498.00 14,442.00 60,611.16

    - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. .026 ตัน 22,103.97 574.70 4,100.00 106.60 681.30

    - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. .541 ตัน 21,072.43 11,400.18 4,100.00 2,218.10 13,618.28

    - เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. 1.511 ตัน 22,488.43 33,980.01 3,300.00 4,986.30 38,966.31

    - เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. 2.715 ตัน 21,790.05 59,159.98 3,300.00 8,959.50 68,119.48

    - ลวดผูกเหล็ก 145.000 กก. 32.71 4,742.95 0.00 0.00 4,742.95

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เสาเข็ม คสล. หรือ ครอ. ยาว 6 ม.หน้าตัด 180

ตร.ซม เส้นรอบรูป 77 ซม.

57.000 ต้น 1,047.00 59,679.00 263.00 14,991.00 74,670.00

    - งานขุดดินฐานราก/ถมคืน 214.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 31,672.00 31,672.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 93,933.00 282,964.09 16,837.00 109,714.50 392,678.59-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 57.000 ตร.ม. 49.07 2,796.99 82.00 4,674.00 7,470.99

    - ทาสีน้ำพลาสติก 57.000 ตร.ม. 47.78 2,723.46 30.00 1,710.00 4,433.46

    - ทาสีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 99.15 495.75 38.00 190.00 685.75

    - ทาซีเมนต์เบส 95.000 ตร.ม. 73.40 6,973.00 40.00 3,800.00 10,773.00

    - บั้นไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม. 1.000 ชุด 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 2.500 แผ่น 210.00 525.00 0.00 0.00 525.00

    - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

3หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6 x 6 นิ้ว 2.000 แผ่น 70.00 140.00 0.00 0.00 140.00

    - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม. 1.000 ชุด 720.00 720.00 0.00 0.00 720.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 5,949.40 19,054.20 190.00 10,374.00 29,428.20-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 6" .201 ท่อน 3,965.66 797.09 2,100.00 422.10 1,219.19

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" .201 ท่อน 1,685.90 338.86 1,020.00 205.02 543.88

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 1.000 ท่อน 2,456.40 2,456.40 1,200.00 1,200.00 3,656.40

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6" 2.000 ตัว 1,418.39 2,836.78 0.00 0.00 2,836.78

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3" 2.000 ตัว 1,250.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 2.000 ตัว 526.64 1,053.28 0.00 0.00 1,053.28

    - หน้าจานเหล็กหล่อ Ø 3" 12.000 ตัว 290.00 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อ Ø 4" 2.000 ตัว 320.00 640.00 0.00 0.00 640.00

4หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3" 2.000 ชุด 1,330.00 2,660.00 0.00 0.00 2,660.00

    - เทปพันเกลียว 10.000 ม้วน 10.00 100.00 0.00 0.00 100.00

    - ประเก็นยาง Ø 3" 12.000 แผ่น 20.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ประเก็นยาง Ø 4" 1.000 แผ่น 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00

    - น็อตยึดหน้าจาน Ø 3" 56.000 ตัว 23.00 1,288.00 0.00 0.00 1,288.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 6" 1.000 ตัว 1,697.08 1,697.08 0.00 0.00 1,697.08

    - ท่อผ่านผนัง Ø 3" 3.000 จุด 270.00 810.00 0.00 0.00 810.00

    - ท่อผ่านผนัง Ø 4" 1.000 จุด 340.00 340.00 0.00 0.00 340.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 15,631.07 21,265.49 4,320.00 1,827.12 23,092.61-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 445,199.40

5หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 5,464.53

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 5,464.53

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:18

5,464.53หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว Ø 3" 1.670 ท่อน 1,832.50 3,060.27 1,050.00 1,753.50 4,813.77

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3" 3.000 ตัว 216.92 650.76 0.00 0.00 650.76

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 2,049.42 3,711.03 1,050.00 1,753.50 5,464.53-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 5,464.53

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การวางท่อดูดน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 12,334.37

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 22,452.84

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 34,787.21

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:19

34,787.21หมายเหตุ :  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

    - เสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 5 ม. 4.000 ต้น 600.00 2,400.00 180.00 720.00 3,120.00

    - เสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 4 ม. 2.000 ต้น 480.00 960.00 140.00 280.00 1,240.00

    - เสา คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 3 ม. 2.000 ต้น 360.00 720.00 108.00 216.00 936.00

    - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 นิ้ว x 6 นิ้ว ยาว 2.5 ม. 5.000 ลบ.ฟ. 728.97 3,644.85 0.00 0.00 3,644.85

    - คานไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ยาว 3.5 ม. 2.601 ลบ.ฟ. 728.00 1,893.52 0.00 0.00 1,893.52

    - นั้งร้าน 1.000 ชุด 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 4,396.97 11,118.37 428.00 1,216.00 12,334.37-

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - น็อต Ø 3/8 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว 32.000 ตัว 30.00 960.00 0.00 0.00 960.00

    - เหล็กรัดท่อแบน 2 นิ้ว หนา 2 มม. 8.000 ตัว 30.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว 6.000 ท่อน 1,832.50 10,995.00 1,050.00 6,300.00 17,295.00

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อหน้าจาน 90 องศา Ø 3" 2.000 ตัว 216.92 433.84 0.00 0.00 433.84

    - ฟุตวาวล์ทองเหลือง Ø 3" 2.000 ตัว 1,330.00 2,660.00 0.00 0.00 2,660.00

    - เหล็กหล่อหน้าจานเกลี่ยวใน Ø 3" 2.000 แผ่น 290.00 580.00 0.00 0.00 580.00

    - ปะเก็นยาง Ø 3" 2.000 แผ่น 20.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - น็อตยึดหน้าจาน 8.000 ตัว 23.00 184.00 0.00 0.00 184.00

    - เทปพันเกลี่ยวท่อ 6.000 ม้วน 10.00 60.00 0.00 0.00 60.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 3,782.42 16,152.84 1,050.00 6,300.00 22,452.84-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 34,787.21

3หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:19



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 164,254.91

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 164,254.91

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:21

164,254.91หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4" 213.000 ท่อน 556.07 118,442.91 160.00 34,080.00 152,522.91

    - น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม 10.000 กระป๋อง 260.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

    - อุปกรณ์ประปา ได้แก

ข้องอ,ข้อโค้ง,และอุปกรณ์ที่จำเป็น

1.000 ชุด 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

    - ประตูน้ำ PVC Ø 4 2.000 ท่อน 1,440.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00

    - ประตุน้ำ PVC Ø 3 2.000 ท่อน 626.00 1,252.00 0.00 0.00 1,252.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 7,882.07 130,174.91 160.00 34,080.00 164,254.91-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 164,254.91

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รั้ว - ประตูรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 10,141.35

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 54,662.40

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 64,803.75

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:21

64,803.75หมายเหตุ :  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

    - คอนกรีต 1:3:5 .143 ลบ.ม. 1,440.30 205.96 398.00 56.91 262.87

    - คอนกรีต 1:2:4 1.720 ลบ.ม. 1,668.46 2,869.75 498.00 856.56 3,726.31

    - เหล็กเสริม 137.341 กก. 21.36 2,933.60 3.29 451.85 3,385.45

    - ลวดผูกเหล็ก 1.900 กก. 32.71 62.14 0.00 0.00 62.14

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 2.851 ตร.ม. 220.00 627.22 133.00 379.18 1,006.40

    - ตะปู .801 กก. 56.07 44.91 0.00 0.00 44.91

    - งานขุดดินฐานราก/ถมคืน 11.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 148.00 1,628.00 1,628.00

    - ทรายหยาบ .050 ลบ.ม. 406.54 20.32 99.00 4.95 25.27

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 3,845.44 6,763.90 1,279.29 3,377.45 10,141.35-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - กลอนเหล็กและกุญแจ 2.000 ชุด 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Ø 3

มม.ขนาดช่อง 38 มม.

5.250 ตร.ม. 82.00 430.50 0.00 0.00 430.50

    - บุ๊ซสลักติดบานประตู Ø 1 1/2" 6.000 ตัว 95.00 570.00 0.00 0.00 570.00

    - ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø 2.64 มม. 1,746.000 ม. 4.67 8,153.82 2.00 3,492.00 11,645.82

    - เสารั้ว คสล.สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. 93.000 ต้น 280.37 26,074.41 80.00 7,440.00 33,514.41

    - น็อต Ø 4 มม. 89.000 กก. 25.00 2,225.00 0.00 0.00 2,225.00

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 7.500 ตร.ม. 49.07 368.02 82.00 615.00 983.02

    - ทาสีน้ำพลาสติก 7.500 ตร.ม. 47.78 358.35 30.00 225.00 583.35

    - ทาสีน้ำมัน 2.000 ตร.ม. 99.15 198.30 38.00 76.00 274.30

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ Ø 1 1/2" 3.000 ท่อน 812.00 2,436.00 480.00 1,440.00 3,876.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,775.04 41,374.40 712.00 13,288.00 54,662.40-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 64,803.75

3หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 134,400.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 134,400.00

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:23

134,400.00หมายเหตุ :  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   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2

kW) พร้อมอุปกรณ์ (สูบน้ำดิบ 2 ตัว) (สูบน้ำดี 2 ตัว)

4.000 เครื่อง 15,800.00 63,200.00 1,000.00 4,000.00 67,200.00

    - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1

เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์

4.000 ตู้ 15,800.00 63,200.00 1,000.00 4,000.00 67,200.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 31,600.00 126,400.00 2,000.00 8,000.00 134,400.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 134,400.00

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 18,500.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 18,500.00

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:27

18,500.00หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ถังผสมสารละลายคลอรีน,สารส้ม 1.000 ถัง 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

    - ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.) 1.000 ถัง 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00

    - เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อม

อุปกรณ์

1.000 เครื่อง 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

    - เครื่องวิเคราะห์คอลรีนหลงเหลือ 1.000 ชุด 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

    - ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 17,900.00 17,900.00 600.00 600.00 18,500.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 18,500.00

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สารส้ม

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 11,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 11,000.00

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:27

11,000.00หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - สารส้ม 1,000.000 กก. 11.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 11.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 11,000.00

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:27



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 80,075.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 80,075.00

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:28

80,075.00หมายเหตุ :  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   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8 ม. 1.000 ต้น 8,500.00 8,500.00 1,500.00 1,500.00 10,000.00

    - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่

น้อยกว่า 25 ตร.มม.

40.000 ม. 25.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

    - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ 1.000 ตัว 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00

    - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 3.000 ชุด 350.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00

    - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 3.000 ชุด 1,320.00 3,960.00 0.00 0.00 3,960.00

    - สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) 40.000 ม. 15.00 600.00 0.00 0.00 600.00

    - อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า 1.000 ชุด 720.00 720.00 0.00 0.00 720.00

    - ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 1.000 ชุด 27,745.00 27,745.00 0.00 0.00 27,745.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 73,675.00 78,575.00 1,500.00 1,500.00 80,075.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 80,075.00

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อุปกรณ์จัดซื้อเพิ่มเติม

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 16,500.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 16,500.00

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:30

16,500.00หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.) 5.000 ถัง 3,300.00 16,500.00 0.00 0.00 16,500.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 3,300.00 16,500.00 0.00 0.00 16,500.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 16,500.00

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเทพื้นคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาสูงเนินคลองยางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 264,314.48

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 264,314.48

หน้า 1

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:30

264,314.48หมายเหตุ :  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

    - คอนกรีตสำเร็จรูป 92.098 ลบ.ม. 2,336.45 215,182.37 306.00 28,181.98 243,364.35

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 51.000 ตร.ม. 220.00 11,220.00 133.00 6,783.00 18,003.00

    - ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 92.098 ตร.ม. 27.00 2,486.64 5.00 460.49 2,947.13

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,583.45 228,889.01 444.00 35,425.47 264,314.48-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 264,314.48

2หน้า

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:30



 2หน้า 1 จาก

คลองยาง สูงเนิน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

นครราชสีมา แบบเลขที่

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2561

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว 1.000 37.45อัน

2 ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว 1.000 35.00อัน

3 ไขควงลองไฟ 1.000 42.80อัน

4 คลิปแอาป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์

ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range)

ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์

1.000 2,461.00ชุด

5 คีมล็อคขนนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป(vise clip)

หรือเทียบเท่า

1.000 11,235.00อัน

6 เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ 1.000 4,066.00ชุด

7 ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ 1.000 107.00อัน

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:31



 2หน้า 2 จาก

คลองยาง สูงเนิน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

นครราชสีมา แบบเลขที่

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2561

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8 ตลับเมตรวัดระยะ 5 เมตร

ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมฃนิดมีสปริงรั้งกลับ

1.000 214.00อัน

9 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 1.000 29,687.15ชุด

10 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตังขนาด 46.5 1.000 2,996.00ตู้

11 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT) 1.000 16,000.00จุด

12 ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว 2.000 2,247.00ตัว

13 เลื่อยตัดเหล็ก พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว 1.000 449.40ชุด

69,577.80รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:31



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ไขควงปากแฉก ขนาด 4 นิ้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 ไขควงปากแฉก 4 นิ้ว 35.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

35.00

2.45

37.45

หน้า 1 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 ไขควงปากแบน 35.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

35.00

0.00

35.00

หน้า 2 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ไขควงลองไฟ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 ไขควงลองไฟ 40.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

40.00

2.80

42.80

หน้า 3 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

คลิปแอาป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์

ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range)

วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์

2,300.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,300.00

161.00

2,461.00

หน้า 4 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

คีมล็อคขนนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 คีมล็อคขนาด 10 นิ้ว ของไวส์กริป (vise clip) หรือเทียบเท่า 10,500.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

10,500.00

735.00

11,235.00

หน้า 5 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ 3,800.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,800.00

266.00

4,066.00

หน้า 6 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ 100.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

100.00

7.00

107.00

หน้า 7 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ตลับเมตรวัดระยะ 5 เมตร ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมฃนิดมีสปริงรั้งกลับ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 ตลับเมตรวัดระยะ 5 เมตร

ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ
200.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

200.00

14.00

214.00

หน้า 8 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับผลิตน้ำ

หน่วย : บาท

1 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 27,745.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

27,745.00

1,942.15

29,687.15

หน้า 9 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตังขนาด 46.5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบน้ำ

หน่วย : บาท

1 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตังขนาด 46.5" x 16" x 34.5") แต่ละมิติ

(กว้าง x ลึก x สูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.
2,800.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,800.00

196.00

2,996.00

หน้า 10 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบงานดิน

หน่วย : บาท

1 ทดสอบงานดิน 16,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16,000.00

0.00

16,000.00

หน้า 11 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เครื่องมือประจำโรงสูบ

หน่วย : บาท

1 ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว 1,050.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1,050.00

73.50

1,123.50

หน้า 12 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

เลื่อยตัดเหล็ก พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

อุปกรณ์โรงสูบ

หน่วย : บาท

1 เลื่้อยตัดเหล็ก พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว 420.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

420.00

29.40

449.40

หน้า 13 จาก 13

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:17:52



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานฐานรากรับถังเก็บน้ำและถังน้ำทรงแชมเปญขนาดบรรจุ 30 ลบ.ม.

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 699,949.70537,183.20งานฐานรากรับถังเก็บน้ำและถังน้ำทรงแชมเปญขนาดบ

รรจุ 30 ลบ.ม.
1

รวมค่าก่อสร้าง 699,949.70

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 699,949.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:35



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานฐานรากรับถังเก็บน้ำและถังน้ำทรงแชมเปญขนาดบรรจุ 30 ลบ.ม.

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 699,949.70

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 699,949.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:35



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

5

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 130,985.66100,526.22โรงสูบน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 130,985.66

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 130,985.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:45



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

5

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 130,985.66

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 130,985.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:45



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 1,136.42872.16รางระบายน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 1,136.42

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,136.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:50



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,136.42

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,136.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:18:50



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม.

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

9

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 675,994.60518,798.62ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม.1

รวมค่าก่อสร้าง 675,994.60

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 675,994.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:12



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม.

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

9

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 675,994.60

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 675,994.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:12



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

5

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 580,094.81445,199.40ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 580,094.81

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 580,094.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:31



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

5

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 580,094.81

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 580,094.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:31



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 7,120.285,464.53ระบบท่อส่งน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 7,120.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,120.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 7,120.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,120.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:36



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การวางท่อดูดน้ำดิบ

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

3

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 45,327.7334,787.21การวางท่อดูดน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 45,327.73

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,327.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:43



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การวางท่อดูดน้ำดิบ

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

3

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 45,327.73

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,327.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:43



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 214,024.14164,254.91ระบบท่อจ่ายน้ำประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 214,024.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 214,024.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:46



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 214,024.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 214,024.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:46



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

3

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 84,439.2864,803.75รั้ว - ประตูรั้ว1

รวมค่าก่อสร้าง 84,439.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 84,439.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:52



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

3

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 84,439.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 84,439.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:52



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 175,123.20134,400.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม1

รวมค่าก่อสร้าง 175,123.20

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 175,123.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:55



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 175,123.20

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 175,123.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:55



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 24,105.5018,500.00ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน1

รวมค่าก่อสร้าง 24,105.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,105.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:57



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 24,105.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,105.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:57



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สารส้ม

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 14,333.0011,000.00สารส้ม1

รวมค่าก่อสร้าง 14,333.00

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,333.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:59



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สารส้ม

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 14,333.00

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,333.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:19:59



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 104,337.7280,075.00การประสานระบบไฟฟ้า1

รวมค่าก่อสร้าง 104,337.72

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 104,337.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:20:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 104,337.72

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 104,337.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:20:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อุปกรณ์จัดซื้อเพิ่มเติม

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 21,499.5016,500.00อุปกรณ์จัดซื้อเพิ่มเติม1

รวมค่าก่อสร้าง 21,499.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,499.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:20:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อุปกรณ์จัดซื้อเพิ่มเติม

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 21,499.50

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,499.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:20:04



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานเทพื้นคอนกรีต

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 344,401.76264,314.48งานเทพื้นคอนกรีต1

รวมค่าก่อสร้าง 344,401.76

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 344,401.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:20:05



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานเทพื้นคอนกรีต

26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 344,401.76

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 344,401.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:20:05



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  รังสรรค์ สัจจาวัฒนา  

(  รังสรรค์ สัจจาวัฒนา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พีรพงษ์ ชาญพล  

(  พีรพงษ์ ชาญพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วัชรี บุญมีมีชัย  

(  วัชรี บุญมีมีชัย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:20:05



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาสูงเนินคลองยาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2561

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 699,949.70
งานฐานรากรับถังเก็บน้ำและถังน้ำทรงแชมเปญขนาดบรรจุ 30 ลบ.ม. จำนวน 1.000

หลังละ 699,949.70 บาท

2 130,985.66โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 130,985.66 บาท

3 1,136.42รางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 1,136.42 บาท

4 675,994.60ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1.000 หลังละ 675,994.60 บาท

5 580,094.81ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 580,094.81 บาท

6 7,120.28ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 7,120.28 บาท

7 45,327.73การวางท่อดูดน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 45,327.73 บาท

 3หน้า 1 จาก

 พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:21:19



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาสูงเนินคลองยาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2561

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8 214,024.14ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 214,024.14 บาท

9 84,439.28รั้ว - ประตูรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 84,439.28 บาท

10 175,123.20การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1.000 หลังละ 175,123.20 บาท

11 24,105.50ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1.000 หลังละ 24,105.50 บาท

12 14,333.00สารส้ม จำนวน 1.000 หลังละ 14,333.00 บาท

13 104,337.72การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 104,337.72 บาท

14 21,499.50อุปกรณ์จัดซื้อเพิ่มเติม จำนวน 1.000 หลังละ 21,499.50 บาท

 3หน้า 2 จาก

 พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:21:19



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาสูงเนินคลองยาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2561

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

15 344,401.76งานเทพื้นคอนกรีต จำนวน 1.000 หลังละ 344,401.76 บาท

16 69,577.80งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

หน้า 3 จาก 3

                 ราคากลาง 3,192,451.10

ราคากลาง (........... สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์ ...........)

สรุป

 3หน้า 3 จาก

 พีรพงษ์ ชาญพล

26 พฤศจิกายน 2561 09:21:19



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา

แบบผิวดินโดยมีถังประปาทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.และเดินท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะทาง 860 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

คลองยาง สูงเนิน นครราชสีมา

มีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  วัชรี บุญมีมีชัย  

(  วัชรี บุญมีมีชัย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รังสรรค์ สัจจาวัฒนา  

(  รังสรรค์ สัจจาวัฒนา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พีรพงษ์ ชาญพล  

(  พีรพงษ์ ชาญพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


