
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 1,318.72

2 งานแบบหล่อ รวม 12,090.22

3 งานคอนกรีต รวม 9,891.60

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39

104,017.40หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานเหล็ก รวม 11,385.32

5 งานโครงหลังคา รวม 20,336.34

6 งานก่อผนังอิฐ รวม 5,880.20

7 งานฉาบปูน รวม 6,440.00

8 งานสี รวม 5,235.00

9 งานอื่นๆ รวม 21,180.00

หน้า 2

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39

104,017.40หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

10 งานไฟฟ้า รวม 1,780.00

11 งานเสาเข็ม รวม 8,480.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 104,017.40

หน้า 3

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39

104,017.40หมายเหตุ :  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   งานดิน

    - ขุดดินฐานราก/ถมคืน 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 396.00 396.00

    - ทรายหยาบ 1.500 ลบ.ม. 516.15 774.22 99.00 148.50 922.72

รวมค่างานดิน - 516.15 774.22 198.00 544.50 1,318.72-

2   งานแบบหล่อ

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว 23.000 ตร.ม. 400.00 9,200.00 115.00 2,645.00 11,845.00

    - ตะปู 6.000 กก. 40.87 245.22 0.00 0.00 245.22

รวมค่างานแบบหล่อ - 440.87 9,445.22 115.00 2,645.00 12,090.22-

3   งานคอนกรีต

    - งานคอนกรีต 1:3:5 .200 ลบ.ม. 1,500.00 300.00 398.00 79.60 379.60

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 4.000 ลบ.ม. 1,980.00 7,920.00 398.00 1,592.00 9,512.00

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

กก/ลบ.ม.) 4.000 ลบ.ม. 1,980.00 7,920.00 398.00 1,592.00 9,512.00

รวมค่างานคอนกรีต - 3,480.00 8,220.00 796.00 1,671.60 9,891.60-

4   งานเหล็ก

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .280 ตัน 21,440.00 6,003.20 4,100.00 1,148.00 7,151.20

    - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) .108 ตัน 21,360.00 2,306.88 4,100.00 442.80 2,749.68

    - หล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .025 ตัน 20,210.00 505.25 4,100.00 102.50 607.75

    - ลวดผูกเหล็ก No 18 6.000 กก. 26.37 158.22 0.00 0.00 158.22

    - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .027 ตัน 22,510.00 607.77 4,100.00 110.70 718.47

รวมค่างานเหล็ก - 85,546.37 9,581.32 16,400.00 1,804.00 11,385.32-

5   งานโครงหลังคา

    - กระเบืองซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 62.000 แผ่น 56.07 3,476.34 11.00 682.00 4,158.34

4หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ม. หนา 5 มม 62.000 แผ่น 56.07 3,476.34 11.00 682.00 4,158.34

    - แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 4.5 มม. 8.000 แผ่น 45.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - ครอบกระเบืองชนิดปรับมุม 13.000 คู่ 104.00 1,352.00 0.00 0.00 1,352.00

    - ขอยึดกระเบือง 62.000 ตัว 4.00 248.00 0.00 0.00 248.00

    - เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสีเหลียม

2.000 ท่อน 950.00 1,900.00 410.00 820.00 2,720.00

    - เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี 7.000 ท่อน 458.00 3,206.00 195.00 1,365.00 4,571.00

    - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสีเหลียม

7.000 ท่อน 545.00 3,815.00 200.00 1,400.00 5,215.00

    - เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสีเหลียม

4.000 ท่อน 280.00 1,120.00 148.00 592.00 1,712.00

รวมค่างานโครงหลังคา - 2,442.07 15,477.34 964.00 4,859.00 20,336.34-

6   งานก่อผนังอิฐ

5หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.000 ตร.ม. 156.00 3,432.00 89.00 1,958.00 5,390.00

    - ก่อซีเมนต์บล๊อค (19 x 39 x 9 ซม.) 1.900 ตร.ม. 178.00 338.20 80.00 152.00 490.20

รวมค่างานก่อผนังอิฐ - 334.00 3,770.20 169.00 2,110.00 5,880.20-

7   งานฉาบปูน

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 46.000 ตร.ม. 58.00 2,668.00 82.00 3,772.00 6,440.00

รวมค่างานฉาบปูน - 58.00 2,668.00 82.00 3,772.00 6,440.00-

8   งานสี

    - ทาสีนําพลาสติก 69.000 ตร.ม. 32.00 2,208.00 28.00 1,932.00 4,140.00

    - ทาสีนํามัน 15.000 ตร.ม. 38.00 570.00 35.00 525.00 1,095.00

รวมค่างานสี - 70.00 2,778.00 63.00 2,457.00 5,235.00-

6หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

9   งานอื่นๆ

    - ฝ้ากระเบืองแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @

0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 370.00 8,510.00 97.00 2,231.00 10,741.00

    - ไม้เนือแข็ง 1 x 8 นิว 2.000 ลบ.ฟ. 940.00 1,880.00 100.00 200.00 2,080.00

    - มือจับทองเหลือง 4 นิว 1.000 อัน 35.00 35.00 10.00 10.00 45.00

    - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 50.00 50.00 330.00

    - บานพับเหล็ก 4 นิว 3.000 อัน 30.00 90.00 30.00 90.00 180.00

    - แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 4.000 แผ่น 70.00 280.00 20.00 80.00 360.00

    - ลวดตาข่ายรูปสีเหลียมจุตรัส หรือ ขนมเปียกปูน

Ø 3.0 มม. ขนาดช่อง 38 มม.

7.200 ตร.ม. 110.00 792.00 40.00 288.00 1,080.00

    - เหล็กแบน 1 x 1/4 นิว ยาว 6 ม. 7.200 เส้น 195.00 1,404.00 40.00 288.00 1,692.00

    - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสีเหลียม

6.000 ท่อน 545.00 3,270.00 200.00 1,200.00 4,470.00

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชัน 5 ปลายเรียบ dia 2" 1.000 ท่อน 112.00 112.00 90.00 90.00 202.00

7หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานอื่นๆ - 2,687.00 16,653.00 677.00 4,527.00 21,180.00-

10   งานไฟฟ้า

    - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์

และอุปกรณ์

2.000 ชุด 460.00 920.00 260.00 520.00 1,440.00

    - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 230.00 230.00 110.00 110.00 340.00

รวมค่างานไฟฟ้า - 690.00 1,150.00 370.00 630.00 1,780.00-

11   งานเสาเข็ม

    - เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

8.000 ต้น 870.00 6,960.00 190.00 1,520.00 8,480.00

รวมค่างานเสาเข็ม - 870.00 6,960.00 190.00 1,520.00 8,480.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 104,017.40

8หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 รางระบายน้ำ รวม 15,018.74

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 15,018.74

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:40

15,018.74หมายเหตุ :  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   รางระบายน้ำ

    - ขุดดิน 7.410 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 733.59 733.59

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพืน .570 ลบ.ม. 450.00 256.50 99.00 56.43 312.93

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .038 ตัน 21,440.00 814.72 3,300.00 125.40 940.12

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

.950 ลบ.ม. 1,980.00 1,881.00 398.00 378.10 2,259.10

    - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 19.000 ตร.ม. 156.00 2,964.00 89.00 1,691.00 4,655.00

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 43.700 ตร.ม. 58.00 2,534.60 82.00 3,583.40 6,118.00

รวมค่ารางระบายน้ำ - 24,084.00 8,450.82 4,067.00 6,567.92 15,018.74-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 15,018.74

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ป้ายการประปา รวม 3,747.47

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,747.47

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41

3,747.47หมายเหตุ :  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   ป้ายการประปา

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .030 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 2.97 2.97

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

.600 ลบ.ม. 1,980.00 1,188.00 398.00 238.80 1,426.80

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2" 1.000 ท่่อน 1,050.00 1,050.00 100.00 100.00 1,150.00

    - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 2 มม. .500 แผ่น 1,050.00 525.00 200.00 100.00 625.00

    - น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 " 8.000 ตัว 18.00 144.00 0.00 0.00 144.00

    - ทาสีนํามัน 1.900 ตร.ม. 38.00 72.20 35.00 66.50 138.70

    - ัหัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 " 2.000 ชุด 130.00 260.00 0.00 0.00 260.00

รวมค่าป้ายการประปา - 4,266.00 3,239.20 832.00 508.27 3,747.47-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,747.47

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับนําในถังนําใส ขนาด 25 ลุกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25

ลูกบาศก์เมตร
รวม 6,514.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 6,514.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41

6,514.00หมายเหตุ :  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   ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25

ลูกบาศก์เมตร

    - แผ่นเหล็ก 1.215 x 2.435 ม. หนา 3/16 นิ้ว. 1.000 แผ่น 2,510.00 2,510.00 0.00 0.00 2,510.00

    - เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00

    - เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00

    - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00

    - ลูกปืน Ø 0.02 ม. 2.000 ชุด 350.00 700.00 0.00 0.00 700.00

    - แกลลอนจุ 5 ลิตร 1.000 ลูก 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00

    - เหล็กแกนตัน  25 มม. 1.000 ชุด 220.00 220.00 0.00 0.00 220.00

    - ลวดสลิง  3/16 นิว 10.000 ม. 21.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - ค่าแรงประกอบติดตัง 1.000 หน่วย 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00

    - 0 ทาสีนํามัน 3.000 ตร.ม. 38.00 114.00 35.00 105.00 219.00

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25

ลูกบาศก์เมตร

- 4,094.00 4,709.00 1,735.00 1,805.00 6,514.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 6,514.00

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รั้ว-ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 เสา/บานประตูรั้ว รวม 7,311.63

2 เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น รวม 6,706.77

3 รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.) รวม 18,822.86

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 32,841.26

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41

32,841.26หมายเหตุ :  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   เสา/บานประตูรั้ว

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .400 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 39.60 39.60

    - ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น .050 ลบ.ม. 450.00 22.50 91.00 4.55 27.05

    - คอนกรีต 1:3:5 .053 ลบ.ม. 1,500.00 79.50 398.00 21.09 100.59

    - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม)

.315 ลบ.ม. 1,980.00 623.70 398.00 125.37 749.07

    - เหล็กเสริม .047 ตัน 19,000.00 893.00 3,300.00 155.10 1,048.10

    - ลวดผูกเหล็ก No.18 .700 กก. 26.37 18.45 0.00 0.00 18.45

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม. + ข้อต่อ Ø 1 1/2" 3.000 ท่อน 770.00 2,310.00 0.00 0.00 2,310.00

    - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Ø 3

มม.ขนาดช่อง 38 มม.

5.250 ตร.ม. 110.00 577.50 0.00 0.00 577.50

    - บู๊ชสลักติดบานประตู Ø 1 1/2" 6.000 ตัว 90.00 540.00 0.00 0.00 540.00

    - กลอนเหล็กและกุญแจ 2.000 ชุด 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 3.000 ตร.ม. 58.00 174.00 82.00 246.00 420.00

    - ทาสีน้ำมัน 2.000 ตร.ม. 38.00 76.00 35.00 70.00 146.00

    - ไม้แบบ+คร่าว 1.140 ตร.ม. 400.00 456.00 115.00 131.10 587.10

    - ตะปู .200 กก. 40.87 8.17 0.00 0.00 8.17

    - ทาสีนําพลาสติก 3.000 ตร.ม. 32.00 96.00 28.00 84.00 180.00

รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว - 24,775.24 6,434.82 4,546.00 876.81 7,311.63-

2   เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .800 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 79.20 79.20

    - ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น .100 ลบ.ม. 450.00 45.00 91.00 9.10 54.10

    - คอนกรีต 1:3:5 .120 ลบ.ม. 1,240.00 148.80 398.00 47.76 196.56

    - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก.ลบ.ม)

.560 ลบ.ม. 1,980.00 1,108.80 398.00 222.88 1,331.68

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กเสริม .119 ตัน 19,000.00 2,261.00 3,300.00 392.70 2,653.70

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 6.000 ตร.ม. 58.00 348.00 82.00 492.00 840.00

    - ทาสีน้ำพลาสติก 6.000 ตร.ม. 32.00 192.00 28.00 168.00 360.00

    - ไม้แบบ +ไม้คร่าว 2.200 ตร.ม. 400.00 880.00 115.00 253.00 1,133.00

    - ตะปู .400 กก. 40.87 16.34 0.00 0.00 16.34

    - ลวดผูกเหล็ก No 18 1.600 กก. 26.37 42.19 0.00 0.00 42.19

รวมค่าเสามุมรั้วต่อ 1 ต้น - 23,227.24 5,042.13 4,511.00 1,664.64 6,706.77-

3   รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 3.850 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 381.15 381.15

    - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก.ลบ.ม)

.404 ลบ.ม. 1,980.00 799.92 398.00 160.79 960.71

    - ลวดหนาม เบอร์ 12 Ø 2.64 มม. 693.000 ม. 5.00 3,465.00 2.00 1,386.00 4,851.00

4หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. 34.000 ต้น 250.00 8,500.00 30.00 1,020.00 9,520.00

    - น๊อต Ø 4 มม. 311.000 ตัว 10.00 3,110.00 0.00 0.00 3,110.00

รวมค่ารั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.) - 2,245.00 15,874.92 529.00 2,947.94 18,822.86-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 32,841.26

5หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (แบบตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 4,482.00

2 งานแบบหล่อ รวม 99,543.80

3 งานคอนกรีต รวม 56,584.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:42

450,395.09หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (แบบตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานเหล็ก รวม 36,157.89

5 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 129,412.00

6 งานก่ออิฐ รวม 7,195.60

7 งานตกแต่ง,ฉาบปูน รวม 18,200.00

8 งานทาสี รวม 22,085.00

9 งานอื่นๆ รวม 28,624.80

หน้า 2

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:42

450,395.09หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (แบบตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

10 งานไฟฟ้า รวม 2,840.00

11 งานบันได รวม 10,290.00

12 เสาเข็ม รวม 34,980.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 450,395.09

หน้า 3

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:42

450,395.09หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 12.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,188.00 1,188.00

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 6.000 ลบ.ม. 450.00 2,700.00 99.00 594.00 3,294.00

รวมค่างานดิน - 450.00 2,700.00 198.00 1,782.00 4,482.00-

2   งานแบบหล่อ

    - ตะปู 40.000 กก. 40.87 1,634.80 0.00 0.00 1,634.80

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทัวไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 197.000 ตร.ม. 400.00 78,800.00 97.00 19,109.00 97,909.00

รวมค่างานแบบหล่อ - 440.87 80,434.80 97.00 19,109.00 99,543.80-

3   งานคอนกรีต

    - คอนกรีต 1:3:5 2.000 ลบ.ม. 1,240.00 2,480.00 398.00 796.00 3,276.00

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีต 1:2:4 (คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม)

6.000 ลบ.ม. 1,980.00 11,880.00 398.00 2,388.00 14,268.00

    - ปูนทราย 1:4 1.000 ลบ.ม. 1,100.00 1,100.00 1,000.00 1,000.00 2,100.00

    - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400

กก/ลบ.ม.)

20.000 ลบ.ม. 1,541.00 30,820.00 306.00 6,120.00 36,940.00

รวมค่างานคอนกรีต - 5,861.00 46,280.00 2,102.00 10,304.00 56,584.00-

4   งานเหล็ก

    - เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .045 ตัน 22,510.00 1,012.95 4,100.00 184.50 1,197.45

    - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .635 ตัน 21,440.00 13,614.40 4,100.00 2,603.50 16,217.90

    - เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น) .710 ตัน 18,180.00 12,907.80 4,100.00 2,911.00 15,818.80

    - เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม. (13.87 กก./เส้น) .090 ตัน 19,010.00 1,710.90 4,100.00 369.00 2,079.90

    - ลวดผูกเหล็ก No.18 32.000 กก. 26.37 843.84 0.00 0.00 843.84

4หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานเหล็ก - 81,166.37 30,089.89 16,400.00 6,068.00 36,157.89-

5   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม.+ข้อต่อ Ø 2 1/2" 1.000 ท่อน 1,380.00 1,380.00 276.00 276.00 1,656.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม.+ข้อต่อ Ø 4" 2.000 ท่อน 2,400.00 4,800.00 150.00 300.00 5,100.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม.+ข้อต่อ Ø 3" 2.000 ท่อน 1,640.00 3,280.00 150.00 300.00 3,580.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม.+ข้อต่อ Ø 2" 1.000 ท่อน 1,090.00 1,090.00 100.00 100.00 1,190.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม.+ข้อต่อ Ø 1 1/2" 1.000 ท่อน 770.00 770.00 276.00 276.00 1,046.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม.+ข้อต่อ Ø 1" 4.000 ท่อน 80.00 320.00 100.00 400.00 720.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม.+ข้อต่อ Ø 3/4" 2.000 ท่อน 320.00 640.00 70.00 140.00 780.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม.+ข้อต่อ Ø 1/2" 1.000 ท่อน 268.00 268.00 60.00 60.00 328.00

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4" 2.000 ท่อน 46.00 92.00 40.00 80.00 172.00

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 1" 1.000 ท่อน 60.00 60.00 60.00 60.00 120.00
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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

    - ท่อแสตนเลส Ø 1/2" 1.000 ท่อน 900.00 900.00 60.00 60.00 960.00

    - ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 Ø 1 1/2" 6.000 ตัว 10.00 60.00 0.00 0.00 60.00

    - ฝาครอบ G/S ชั้น Ø 4" 1.000 ตัว 110.00 110.00 0.00 0.00 110.00

    - ท่อ PVC Ø 1.5" เจาะรู x 0.50 ม. 6.000 ท่อน 110.00 660.00 0.00 0.00 660.00

    - ข้อต่อเกลียวใน PVC ชั้น 13.5 Ø 1 1/2" 6.000 ตัว 12.00 72.00 0.00 0.00 72.00

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 Ø 1 1/2" 6.000 ตัว 9.00 54.00 0.00 0.00 54.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" 4.000 ตัว 15.00 60.00 0.00 0.00 60.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 1.000 ตัว 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1" 3.000 ตัว 50.00 150.00 0.00 0.00 150.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2" 4.000 ตัว 11.00 44.00 0.00 0.00 44.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4" 4.000 ตัว 15.00 60.00 0.00 0.00 60.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1" 8.000 ตัว 25.00 200.00 0.00 0.00 200.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2" 2.000 ตัว 80.00 160.00 0.00 0.00 160.00

6หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2 1/2" 2.000 ตัว 144.00 288.00 0.00 0.00 288.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3" 4.000 ตัว 270.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4" 4.000 ตัว 380.00 1,520.00 0.00 0.00 1,520.00

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

    - สี่ทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 1.000 ตัว 3,190.00 3,190.00 0.00 0.00 3,190.00

    - ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 2.000 ตัว 15.00 30.00 0.00 0.00 30.00

    - ยี-โบลท์ ชั้น 15 Ø 4" 1.000 ชุด 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 2.000 ตัว 13.00 26.00 0.00 0.00 26.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 1/2" 2.000 ตัว 35.00 70.00 0.00 0.00 70.00

    - ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 1/2" 1.000 ตัว 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00

    - รัดแยกอาบสังกะสี Ø 4" 2.000 ตัว 220.00 440.00 0.00 0.00 440.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3" 6.000 ตัว 327.00 1,962.00 0.00 0.00 1,962.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4" 12.000 ตัว 490.00 5,880.00 0.00 0.00 5,880.00
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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

    - ปะเก็นยาง Ø 3" 9.000 แผ่น 20.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - ปะเก็นยาง Ø 4" 12.000 แผ่น 35.00 420.00 0.00 0.00 420.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน Ø 5/8 x 3" 132.000 ตัว 30.00 3,960.00 0.00 0.00 3,960.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา Ø 3" 1.000 ชุด 6,720.00 6,720.00 0.00 0.00 6,720.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา Ø 4" 3.000 ชุด 8,200.00 24,600.00 0.00 0.00 24,600.00

    - ประตูน้ำเหล็กทองเหลือง Ø 2 1/2" 1.000 ชุด 1,840.00 1,840.00 0.00 0.00 1,840.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านโยก(ปิด-เปิด-เร็ว) Ø

4"

3.000 ชุด 7,398.00 22,194.00 0.00 0.00 22,194.00

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

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

    - ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์วาล์ว) Ø 1" 2.000 อัน 300.00 600.00 0.00 0.00 600.00

    - สายยาง Ø 1" 5.000 ม. 20.00 100.00 0.00 0.00 100.00

    - ข้อลด G/S Ø 4" x 3" 1.000 ตัว 1,390.00 1,390.00 0.00 0.00 1,390.00
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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

    - ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจาน 1 ด้าน Ø 4" ปีกกลาง 4.000 ตัว 1,815.00 7,260.00 0.00 0.00 7,260.00

    - ท่อสั้นเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน Ø 4" 2.000 ตัว 1,650.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00

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

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ Ø 4" 1.000 ชุด 11,400.00 11,400.00 0.00 0.00 11,400.00

    - ค่าแรงประสานท่อระบบกรองน้ำ้ผิวดิน 1.000 หน่วย 0.00 0.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 57,228.00 118,560.00 10,142.00 10,852.00 129,412.00-

6   งานก่ออิฐ

    - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 26.000 ตร.ม. 156.00 4,056.00 89.00 2,314.00 6,370.00

    - ก่ออิฐซีเมนต์บล๊อคกันฝน ( 19 x 39 x 9 ซม.) 3.200 ตร.ม. 178.00 569.60 80.00 256.00 825.60

รวมค่างานก่ออิฐ - 334.00 4,625.60 169.00 2,570.00 7,195.60-

7   งานตกแต่ง,ฉาบปูน
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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

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 120.000 ตร.ม. 58.00 6,960.00 82.00 9,840.00 16,800.00

    - ฉาบปูนขัดมัน 10.000 ตร.ม. 60.00 600.00 80.00 800.00 1,400.00

รวมค่างานตกแต่ง,ฉาบปูน - 118.00 7,560.00 162.00 10,640.00 18,200.00-

8   งานทาสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 80.000 ตร.ม. 32.00 2,560.00 28.00 2,240.00 4,800.00

    - ทาสีน้ำมัน 23.000 ตร.ม. 38.00 874.00 35.00 805.00 1,679.00

    - ทาซีเมนต์เบส 102.000 ตร.ม. 115.00 11,730.00 38.00 3,876.00 15,606.00

รวมค่างานทาสี - 185.00 15,164.00 101.00 6,921.00 22,085.00-

9   งานอื่นๆ

    - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x 6" 1.000 ลบ.ฟ. 940.00 940.00 110.00 110.00 1,050.00

    - ไม้เนื้อแข็ง 2"x 4" .600 ลบ.ฟ. 940.00 564.00 110.00 66.00 630.00
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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

    - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2"x 4" ขนาด 0.80 x

1.10 ม. 2 ช่องติดกัน

2.000 ชุด 1,450.00 2,900.00 175.00 350.00 3,250.00

    - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x 4" ขนาด 80 x 2.00

ม.

2.000 ชุด 900.00 1,800.00 175.00 350.00 2,150.00

    - บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม. 4.000 บาน 1,400.00 5,600.00 105.00 420.00 6,020.00

    - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม. 4.000 บาน 420.00 1,680.00 105.00 420.00 2,100.00

    - กลอนขนาด 6" 8.000 อัน 46.00 368.00 0.00 0.00 368.00

    - กลอนขนาด 4" 8.000 อัน 41.00 328.00 0.00 0.00 328.00

    - ขอสับเหล็กชุบยาว 6" 4.000 อัน 15.00 60.00 0.00 0.00 60.00

    - บานพับเหล็ก 4" 24.000 อัน 30.00 720.00 0.00 0.00 720.00

    - มือจับทองเหลือง 4" 4.000 อัน 35.00 140.00 0.00 0.00 140.00

    - สายยูพร้อมกุญแจ 2.000 ชุด 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

    - แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม. 1.000 แผ่น 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00
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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

    - แผ่นเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 ม. หนา 3/16" 21.000 แผ่น 55.00 1,155.00 0.00 0.00 1,155.00

    - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม.ยาว 6 ม 1.000 ท่อน 405.00 405.00 0.00 0.00 405.00

    - เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม.ยาว 6 ม. 1.000 ท่อน 920.00 920.00 0.00 0.00 920.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435

ม.

3.000 แผ่น 210.00 630.00 0.00 0.00 630.00

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

    - น๊อตแสตนเลส Ø 3/8" 9.000 ตัว 30.00 270.00 0.00 0.00 270.00

    - ทรายกรองเร็ว 1.200 ลบ.ม. 1,650.00 1,980.00 99.00 118.80 2,098.80

    - กรวดกรอง Ø1 1/4"-2 1/4" .800 ลบ.ม. 1,650.00 1,320.00 400.00 320.00 1,640.00

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

รวมค่างานอื่นๆ - 14,437.00 25,440.00 2,309.00 3,184.80 28,624.80-

10   งานไฟฟ้า
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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

    - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36

วัตต์,พร้อมขา,สวิตซ์และอุปกรณ์

3.000 ชุด 460.00 1,380.00 260.00 780.00 2,160.00

    - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 2.000 ชุด 230.00 460.00 110.00 220.00 680.00

รวมค่างานไฟฟ้า - 690.00 1,840.00 370.00 1,000.00 2,840.00-

11   งานบันได

    - แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม. 10.000 แผ่น 80.00 800.00 0.00 0.00 800.00

    - บันไดขึนถังและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว

25 ม.)

1.000 ชุด 3,490.00 3,490.00 900.00 900.00 4,390.00

    - บันไดลงถัง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.) 2.000 ชุด 2,050.00 4,100.00 500.00 1,000.00 5,100.00

รวมค่างานบันได - 5,620.00 8,390.00 1,400.00 1,900.00 10,290.00-

12   เสาเข็ม

13หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

33.000 ต้น 870.00 28,710.00 190.00 6,270.00 34,980.00

รวมค่าเสาเข็ม - 870.00 28,710.00 190.00 6,270.00 34,980.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 450,395.09
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 36,472.00

2 งานคอนกรีต รวม 36,934.00

3 งานไม้แบบ รวม 47,085.66

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44

180,498.10หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานเหล็กเสริม รวม 32,597.44

5 งานผนัง รวม 6,588.00

6 งานทาสี รวม 7,454.00

7 ท่อระบายอากาศ รวม 4,106.00

8 ท่อน้ำล้น รวม 2,816.00

9 ท่อเผื่อขยาย รวม 2,765.00

หน้า 2

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44

180,498.10หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

10 งานอื่นๆ รวม 3,680.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 180,498.10

หน้า 3

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44

180,498.10หมายเหตุ :  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   งานดิน

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 73.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 7,227.00 7,227.00

    - ทรายหยาบ 5.000 ลบ.ม. 450.00 2,250.00 99.00 495.00 2,745.00

    - เสาเข็ม คอร. I 0.18 x 0.18 x 6.00 ม. 25.000 ต้น 870.00 21,750.00 190.00 4,750.00 26,500.00

รวมค่างานดิน - 1,320.00 24,000.00 388.00 12,472.00 36,472.00-

2   งานคอนกรีต

    - คอนกรีต 1:3:5 2.500 ลบ.ม. 1,500.00 3,750.00 398.00 995.00 4,745.00

    - คอนกรีต 1:2:4 2.500 ลบ.ม. 1,980.00 4,950.00 306.00 765.00 5,715.00

    - คอนกรีต 1:1.5:3 13.000 ลบ.ม. 1,500.00 19,500.00 306.00 3,978.00 23,478.00

    - ปูนทราย 2.000 ลบ.ม. 1,100.00 2,200.00 398.00 796.00 2,996.00

รวมค่างานคอนกรีต - 6,080.00 30,400.00 1,408.00 6,534.00 36,934.00-

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานไม้แบบ

    - ตะปู 18.000 กก. 40.87 735.66 0.00 0.00 735.66

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทัวไป 70 % พร้อมไม้คร่าว 90.000 ลบ.ฟ. 400.00 36,000.00 115.00 10,350.00 46,350.00

รวมค่างานไม้แบบ - 440.87 36,735.66 115.00 10,350.00 47,085.66-

4   งานเหล็กเสริม

    - เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. .947 ตัน 21,440.00 20,303.68 3,300.00 3,125.10 23,428.78

    - เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม. .344 ตัน 21,360.00 7,347.84 3,300.00 1,135.20 8,483.04

    - ลวดผูกเหล็ก 26.000 กก. 26.37 685.62 0.00 0.00 685.62

รวมค่างานเหล็กเสริม - 42,826.37 28,337.14 6,600.00 4,260.30 32,597.44-

5   งานผนัง

4หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฉาบปูนเรียบ 37.000 ตร.ม. 58.00 2,146.00 82.00 3,034.00 5,180.00

    - ขัดมันพื้น 16.000 ตร.ม. 48.00 768.00 40.00 640.00 1,408.00

รวมค่างานผนัง - 106.00 2,914.00 122.00 3,674.00 6,588.00-

6   งานทาสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 34.000 ตร.ม. 32.00 1,088.00 28.00 952.00 2,040.00

    - ทาสีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 38.00 190.00 35.00 175.00 365.00

    - ทาซีเมนต์เบส 33.000 ตร.ม. 115.00 3,795.00 38.00 1,254.00 5,049.00

รวมค่างานทาสี - 185.00 5,073.00 101.00 2,381.00 7,454.00-

7   ท่อระบายอากาศ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 1.000 ม. 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

    - ข้องอ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 2.000 ตัว 380.00 760.00 0.00 0.00 760.00

5หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 1.000 ตัว 520.00 520.00 0.00 0.00 520.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้้วน 8.00 16.00 0.00 0.00 16.00

    - ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส 1.000 ชุด 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00

    - ค่าแรงงานติดตั้งท่อระบายอากาศ 1.000 หน่วย 0.00 0.00 320.00 320.00 320.00

รวมค่าท่อระบายอากาศ - 3,398.00 3,786.00 320.00 320.00 4,106.00-

8   ท่อน้ำล้น

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" x 3" 1.000 ตัว 290.00 290.00 0.00 0.00 290.00

    - ข้องอ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี Ø 3" 2.000 ตัว 270.00 540.00 0.00 0.00 540.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" 1.000 ม. 1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 1,640.00

    - แผ่นเหล็กขนาด 5"x5" 1.000 แผ่น 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 8.00 16.00 0.00 0.00 16.00

    - ค่าแรงงานประสานท่อน้ำล้น 1.000 หน่วย 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00

6หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าท่อน้ำล้น - 2,258.00 2,536.00 280.00 280.00 2,816.00-

9   ท่อเผื่อขยาย

    - หน้าจานตาบอด Ø 4" 1.000 ตัว 490.00 490.00 0.00 0.00 490.00

    - หน้าจานเกลียว Ø 4" 1.000 ตัว 490.00 490.00 0.00 0.00 490.00

    - แผ่นเหล็กขนาด 6"x 6" 1.000 แผ่น 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" .500 ม. 2,400.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

    - ปะเก็นหน้าจาน Ø 4" 1.000 แผ่น 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 8.000 ตัว 30.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ค่าแรงติดตั้งท่อเผื่อขยาย 1.000 หน่วย 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00

รวมค่าท่อเผื่อขยาย - 3,505.00 2,515.00 250.00 250.00 2,765.00-

10   งานอื่นๆ

7หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - บันไดเหล็กลงถังน้ำใส 1.000 ชุด 1,150.00 1,150.00 400.00 400.00 1,550.00

    - ฝาปิดช่องลงขนาด 1.00 x 1.00 ม. 1.000 ชุด 1,480.00 1,480.00 400.00 400.00 1,880.00

    - กุญแจทองเหลือง 1.000 ชุด 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00

รวมค่างานอื่นๆ - 2,880.00 2,880.00 800.00 800.00 3,680.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 180,498.10

8หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (แบบตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 1,658.88

2 งานแบบหล่อ รวม 127,496.54

3 งานคอนกรีต รวม 37,140.60

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:45

461,138.98หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (แบบตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานเหล็ก รวม 79,618.96

5 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 68,343.00

6 งานผิวผนัง รวม 23,520.00

7 งานทาสี รวม 16,221.00

8 งานอื่นๆ รวม 46,660.00

9 เสาเข็ม รวม 60,480.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 461,138.98

หน้า 2

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:45

461,138.98หมายเหตุ :  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   งานดิน

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 5.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 495.00 495.00

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 2.120 ลบ.ม. 450.00 954.00 99.00 209.88 1,163.88

รวมค่างานดิน - 450.00 954.00 198.00 704.88 1,658.88-

2   งานแบบหล่อ

    - ไม้แบบ+เคร่า 220.000 ตร.ม. 400.00 88,000.00 115.00 25,300.00 113,300.00

    - คํายันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%) 390.000 ต้น 32.00 12,480.00 0.00 0.00 12,480.00

    - ตะปู 42.000 กก. 40.87 1,716.54 0.00 0.00 1,716.54

รวมค่างานแบบหล่อ - 472.87 102,196.54 115.00 25,300.00 127,496.54-

3   งานคอนกรีต

    - คอนกรีต 1:2:4 12.600 ลบ.ม. 1,980.00 24,948.00 306.00 3,855.60 28,803.60

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีต 1:1.5:3 4.000 ลบ.ม. 1,541.00 6,164.00 306.00 1,224.00 7,388.00

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .500 ลบ.ม. 1,500.00 750.00 398.00 199.00 949.00

รวมค่างานคอนกรีต - 5,021.00 31,862.00 1,010.00 5,278.60 37,140.60-

4   งานเหล็ก

    - ลวดผูกเหล็ก No. 18 65.000 กก. 26.37 1,714.05 0.00 0.00 1,714.05

    - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .065 ตัน 22,510.00 1,463.15 3,300.00 214.50 1,677.65

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 1.021 ตัน 21,440.00 21,890.24 3,300.00 3,369.30 25,259.54

    - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) .465 ตัน 18,180.00 8,453.70 3,300.00 1,534.50 9,988.20

    - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 1.022 ตัน 20,210.00 20,654.62 3,300.00 3,372.60 24,027.22

    - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) .788 ตัน 18,213.08 14,351.90 3,300.00 2,600.40 16,952.30

รวมค่างานเหล็ก - 100,579.45 68,527.66 16,500.00 11,091.30 79,618.96-

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 4" 3.000 ท่อน 2,400.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 3" 6.000 ท่อน 1,640.00 9,840.00 0.00 0.00 9,840.00

    - หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน Ø 4" 7.000 ตัว 490.00 3,430.00 0.00 0.00 3,430.00

    - หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน Ø 3" 26.000 ตัว 327.00 8,502.00 0.00 0.00 8,502.00

    - ข้อลดกลมเหล็กหล่ออาบสังกะสี Ø 4" 1.000 ตัว 1,390.00 1,390.00 0.00 0.00 1,390.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3" 1.000 ตัว 1,375.00 1,375.00 0.00 0.00 1,375.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Ø 3" 1.000 ตัว 1,860.00 1,860.00 0.00 0.00 1,860.00

    - ประตูน้ำทองเหลืองหล่อบนดินหน้าจาน Ø 3"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 6,720.00 6,720.00 0.00 0.00 6,720.00

    - ท่อผ่านผนัง Ø 3" 3.000 จุด 273.00 819.00 0.00 0.00 819.00

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

    - ประเก็นยาง Ø 4" 9.000 แผ่น 35.00 315.00 0.00 0.00 315.00

4หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประเก็นยาง Ø 3" 22.000 แผ่น 20.00 440.00 0.00 0.00 440.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 160.000 ตัว 30.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00

    - เหล็กยึดท่อ 24.000 ชุด 140.00 3,360.00 0.00 0.00 3,360.00

    - น๊อตสกรูยึดท่อ Ø 3/8" 72.000 ตัว 30.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00

    - เทปพัเกลียว 24.000 ม้วน 8.00 192.00 0.00 0.00 192.00

    - ้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"

(ตีนเป็ด)

2.000 ตัว 2,100.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"

(ตีนเป็ด

1.000 ตัว 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

    - ค่าแรงงท่อและอุปกรณ์หอถังสูง 1.000 L.S 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 30,578.00 68,343.00 0.00 0.00 68,343.00-

6   งานผิวผนัง

5หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 160.000 ตร.ม. 58.00 9,280.00 89.00 14,240.00 23,520.00

รวมค่างานผิวผนัง - 58.00 9,280.00 89.00 14,240.00 23,520.00-

7   งานทาสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 160.000 ตร.ม. 32.00 5,120.00 28.00 4,480.00 9,600.00

    - ทาสีน้ำมัน 27.000 ตร.ม. 38.00 1,026.00 35.00 945.00 1,971.00

    - ทาซีเมนต์เบส 31.000 ตร.ม. 115.00 3,565.00 35.00 1,085.00 4,650.00

รวมค่างานทาสี - 185.00 9,711.00 98.00 6,510.00 16,221.00-

8   งานอื่นๆ

    - บันไดเหล็กขึ้นหอถังพร้อมราวกันตก 1.000 ชุด 20,900.00 20,900.00 3,960.00 3,960.00 24,860.00

    - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 5,300.00 5,300.00 1,510.00 1,510.00 6,810.00

    - เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 6,400.00 6,400.00 1,800.00 1,800.00 8,200.00

6หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - บันไดอลูมิเนียมยาว 2.00 ม. 1.000 ชุด 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

    - ตะแกรงมุ่งลวดอลูมิเนียมขนาด 0.20 x 0.20

ตร.ม

6.000 แผ่น 70.00 420.00 0.00 0.00 420.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435

ม.

2.000 แผ่น 210.00 420.00 1,200.00 2,400.00 2,820.00

    - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม. 1.000 ชุด 650.00 650.00 0.00 0.00 650.00

รวมค่างานอื่นๆ - 36,430.00 36,990.00 8,470.00 9,670.00 46,660.00-

9   เสาเข็ม

    - เสาเข็ม คอร. 0.20 x 0.20 ม. ยาว 20 ม. 8.000 ต้น 6,200.00 49,600.00 1,360.00 10,880.00 60,480.00

รวมค่าเสาเข็ม - 6,200.00 49,600.00 1,360.00 10,880.00 60,480.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 461,138.98

7หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:45



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระ

บบประปา
รวม 31,518.00

2
การเดินจากฟุตวาลว์ของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของ

เครื่องสูบน้ำดิบ
รวม 13,292.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:47

82,010.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 เสารับท่อส่งน้ำดิบ รวม 37,200.00

4 อุปกรณ์อื่นๆ รวม 0.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 82,010.00

หน้า 2

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:47

82,010.00หมายเหตุ :  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   การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งร

ะบบประปา

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 3" 15.000 ท่อน 1,866.00 27,990.00 150.00 2,250.00 30,240.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 3" 3.000 ตัว 426.00 1,278.00 0.00 0.00 1,278.00

รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยัง

ที่ตั้งระบบประปา

- 2,292.00 29,268.00 150.00 2,250.00 31,518.00-

2   การเดินจากฟุตวาลว์ของท่อดูดไปยังปากท่อดูดขอ

งเครื่องสูบน้ำดิบ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Ø 2" 10.000 ท่อน 1,090.00 10,900.00 100.00 1,000.00 11,900.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม. Ø 3" 2.000 ตัว 146.00 292.00 0.00 0.00 292.00

    - ฟุตวาลว์ทองเหลือง Ø 3" 2.000 ชุด 550.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00

รวมค่าการเดินจากฟุตวาลว์ของท่อดูดไปยังปากท่อ

ดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ

- 1,786.00 12,292.00 100.00 1,000.00 13,292.00-

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   เสารับท่อส่งน้ำดิบ

    - เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ 8.000 ช่วง 4,650.00 37,200.00 0.00 0.00 37,200.00

รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ - 4,650.00 37,200.00 0.00 0.00 37,200.00-

4   อุปกรณ์อื่นๆ

รวมค่าอุปกรณ์อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 82,010.00

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 การประสานท่อระหว่างระบบ รวม 68,378.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 68,378.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:47

68,378.00หมายเหตุ :  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   การประสานท่อระหว่างระบบ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" 10.000 ท่อน 1,640.00 16,400.00 0.00 0.00 16,400.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 4.000 ท่อน 2,400.00 9,600.00 0.00 0.00 9,600.00

    - ข้องอ 90 องศา G/S Ø 2" 2.000 ตัว 80.00 160.00 0.00 0.00 160.00

    - ข้องอ 90 องศา G/S Ø 3" 3.000 ตัว 277.00 831.00 0.00 0.00 831.00

    - ข้องอ 90 องศา G/S Ø 4" 2.000 ตัว 382.00 764.00 0.00 0.00 764.00

    - สามทางลด G/S Ø 4" x 3/4" 1.000 ตัว 273.00 273.00 0.00 0.00 273.00

    - สามทางลด G/S Ø 4" x 1/2" 1.000 ตัว 480.00 480.00 0.00 0.00 480.00

    - สามทางลด G/S Ø 2" x 3/4" 1.000 ตัว 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"x 3" 1.000 ตัว 290.00 290.00 0.00 0.00 290.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 1.000 ตัว 134.00 134.00 0.00 0.00 134.00

    - หน้าจานเกลียว Ø 4" 2.000 ตัว 490.00 980.00 0.00 0.00 980.00

    - หน้าจานเกลียว Ø 3" 5.000 ตัว 327.00 1,635.00 0.00 0.00 1,635.00

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ปะเก็นหน้าจาน Ø 3" 4.000 แผ่น 20.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 32.000 ตัว 30.00 960.00 0.00 0.00 960.00

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC Ø 3/4" 1.000 ตัว 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00

    - เทปพันเกลียว 13.000 ม้วน 8.00 104.00 0.00 0.00 104.00

    - มาตรวัดน้ำ Ø 3" 1.000 ชุด 15,620.00 15,620.00 0.00 0.00 15,620.00

    - ท่อธาร Ø 3/4" 1.000 ชุด 470.00 470.00 0.00 0.00 470.00

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

    - แผ่นเหล็กขนาด 15"x15" หนา 3 มม. 2.000 แผ่น 60.00 120.00 0.00 0.00 120.00

    - แผ่นเหล็กขนาด 20"x 20" หนา 3 มม. 1.000 แผ่น 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00

    - ข้อ 90 องศา เหล็กหล่อหน้าจาน Ø 3" 2.000 ตัว 1,375.00 2,750.00 0.00 0.00 2,750.00

    - สามทาง Ø 4" 1.000 ตัว 2,350.00 2,350.00 0.00 0.00 2,350.00

    - ค่าแรงประกอบและติดตั้ง 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 9,800.00 9,800.00 9,800.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี  3 นิว - 3/4 1.000 ตัว 273.00 273.00 0.00 0.00 273.00

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

นิว 1.000 ตัว 273.00 273.00 0.00 0.00 273.00

    - หน้าจานเกลียว  4 นิว 3.000 ตัว 490.00 1,470.00 0.00 0.00 1,470.00

รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ - 28,973.00 58,578.00 9,800.00 9,800.00 68,378.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 68,378.00

4หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ รวม 15,375.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 15,375.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:48

15,375.00หมายเหตุ :  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   การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 2" 2.000 ท่อน 1,090.00 2,180.00 0.00 0.00 2,180.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1 1/2" 1.000 ท่อน 770.00 770.00 0.00 0.00 770.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1/2" 2.000 ท่อน 268.00 536.00 0.00 0.00 536.00

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"x 15 ซม. 3.000 ท่อน 70.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"x 1 1/2" 2.000 ตัว 53.00 106.00 0.00 0.00 106.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 Ø 2" 4.000 ตัว 133.00 532.00 0.00 0.00 532.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 Ø 1 1/2" 2.000 ตัว 133.00 266.00 0.00 0.00 266.00

    - ข้อลดเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน Ø 2" 2.000 ตัว 480.00 960.00 0.00 0.00 960.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 2" 2.000 ตัว 180.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - น๊อตหน้าจาน 16.000 ตัว 30.00 480.00 0.00 0.00 480.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" 2.000 ตัว 116.00 232.00 0.00 0.00 232.00

    - เช็ควาล์วทองเหลือง 2.000 ตัว 640.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูน้ำบอลวาลว์ Ø 2" 2.000 ตัว 580.00 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00

    - ข้อโค้ง 90 ม.-ม. เหล็กอาบสังกะสี Ø 2" 1.000 ตัว 146.00 146.00 0.00 0.00 146.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" 2.000 ตัว 32.00 64.00 0.00 0.00 64.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 8.000 ตัว 13.00 104.00 0.00 0.00 104.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"x 3/4" 2.000 ตัว 62.00 124.00 0.00 0.00 124.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"x 3/4" 2.000 ตัว 290.00 580.00 0.00 0.00 580.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 1/2" 4.000 ตัว 22.00 88.00 0.00 0.00 88.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3/4" 2.000 ตัว 264.00 528.00 0.00 0.00 528.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" 10.000 ตัว 8.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - ประตูน้ำบอลวาลว์ Ø 1/2" 6.000 ตัว 130.00 780.00 0.00 0.00 780.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" 7.000 ตัว 11.00 77.00 0.00 0.00 77.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" 2.000 ตัว 13.00 26.00 0.00 0.00 26.00

    - เกย์วัดความดัน 0-60 psi 2.000 ตัว 250.00 500.00 0.00 0.00 500.00

3หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เทปพันเกลียว 7.000 ม้วน 8.00 56.00 0.00 0.00 56.00

    - ทำเกลียว 70.000 จุด 0.00 0.00 15.00 1,050.00 1,050.00

    - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 หน่วย 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ - 5,792.00 12,225.00 2,115.00 3,150.00 15,375.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 15,375.00

4หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา รวม 216,750.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 216,750.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:49

216,750.00หมายเหตุ :  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   ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø

4" + ข้อต่อ 1 อัน

50.000 ท่อน 620.00 31,000.00 60.00 3,000.00 34,000.00

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø

3" + ข้อต่อ 1 อัน

200.000 ท่อน 380.00 76,000.00 38.00 7,600.00 83,600.00

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ชนิดปลายเรียบ Ø 1

1/2" + ข้อต่อ 1 อัน

250.000 ท่อน 99.00 24,750.00 9.00 2,250.00 27,000.00

    - น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1,000 กรัม 15.000 กระป๋อง 310.00 4,650.00 0.00 0.00 4,650.00

    - อุปกรณ์ประปาได้แก่ประตูน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง,และ

อุกรณ์อื่นที่จำเป็น

1.000 รายการ 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชัน 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+

ข้อต่อ 1 อัน

250.000 ท่อน 170.00 42,500.00 0.00 0.00 42,500.00

รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา - 26,579.00 203,900.00 107.00 12,850.00 216,750.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 216,750.00

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สระพักตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 สระพักตะกอน รวม 9,218.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 9,218.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:49

9,218.00หมายเหตุ :  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   สระพักตะกอน

    - ขุดดิน 32.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 3,168.00 3,168.00

    - เรียงหินยาแนว 5.000 ตร.ม. 910.00 4,550.00 300.00 1,500.00 6,050.00

รวมค่าสระพักตะกอน - 910.00 4,550.00 399.00 4,668.00 9,218.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 9,218.00

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกชองดิน

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกชองดิ

น
รวม 13,500.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 13,500.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:49

13,500.00หมายเหตุ :  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   ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกชอง

ดิน

    - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT) 1.000 จุด 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00

รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุ

กชองดิน

- 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 13,500.00

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

2 ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) รวม 14,590.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 14,590.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:49

14,590.00หมายเหตุ :  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

2   ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)

    - เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.0 ม. 1.000 ต้น 1,550.00 1,550.00 500.00 500.00 2,050.00

    -

สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า

25 ตร.มม.

100.000 ม. 25.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

    - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ 2.000 ชุด 2,200.00 4,400.00 200.00 400.00 4,800.00

    - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 4.000 ชุด 350.00 1,400.00 100.00 400.00 1,800.00

    - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.000 ชุด 1,320.00 2,640.00 400.00 800.00 3,440.00

รวมค่าข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) - 5,445.00 12,490.00 1,200.00 2,100.00 14,590.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 14,590.00

2หน้า

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1
ค่าจัดหาและติดตังเครืองสูบนําดิบพร้อมตู้ควบคุม

จํานวน 2 ชุด
รวม 35,400.00

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38

127,000.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

2
ค่าจัดหาและติดตังเครืองสูบนําดีพร้อมตู้ควบคุม

จํานวน 2 ชุด
รวม 50,400.00

3 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารคลอรีน รวม 18,600.00

4 เครืองมือประจําการประปา รวม 8,800.00

5 เครืองมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในนํา รวม 3,800.00

6 สารส้ม รวม 10,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 127,000.00

หน้า 2

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38

127,000.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ค่าจัดหาและติดตังเครืองสูบนําดิบพร้อมตู้ควบคุม

จํานวน 2 ชุด

1.1

1เครืองสูบนําหอยโข่งขนาด1แรงม้า1เฟส(0.75kW)พร้

2.000 เครื่อง 7,100.00 0.00 0.00 14,200.00

1.2 ค่าแรงและติดตั้ง 2.000 เครื่อง 1,100.00 0.00 0.00 2,200.00

1.3

ตู้ควบคุมเครืองสูบนําหอยโข่งขนาด1แรงม้า1เฟส(0.7

5kW)พร้อมอุปกรณ์

2.000 ตู้ 8,500.00 0.00 0.00 17,000.00

1.4 ค่าแรงและติดตั้ง 2.000 ตู้ 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00

รวมค่าค่าจัดหาและติดตังเครืองสูบนําดิบพร้อมตู้คว

บคุม จํานวน 2 ชุด

- 17,700.00 35,400.00 0.00 0.00 35,400.00-

2 ค่าจัดหาและติดตังเครืองสูบนําดีพร้อมตู้ควบคุม

จํานวน 2 ชุด

2.1 เครืองสูบนําหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5 2.000 เครื่อง 14,100.00 0.00 0.00 28,200.00

หน้า 2

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

kW)พร้อมอุปกรณ์ 2.000 เครื่อง 14,100.00 0.00 0.00 28,200.00

2.2 ค่าแรงติดตั้ง 2.000 ตู้ 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00

2.3 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี 2.000 เครื่อง 1,100.00 0.00 0.00 2,200.00

2.4

ตู้ควบคุมเครืองสูบนําหอยโข่งขนาด1แรงม้า1เฟส(0.7

5kW)พร้อมอุปกรณ์

2.000 ตู้ 9,000.00 0.00 0.00 18,000.00

รวมค่าค่าจัดหาและติดตังเครืองสูบนําดีพร้อมตู้ควบ

คุม จํานวน 2 ชุด

- 25,200.00 50,400.00 0.00 0.00 50,400.00-

3 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารคลอรีน

3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน 1.000 ถัง 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

3.2 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.) 1.000 ถัง 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00

3.3 เครืองจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ 1.000 เครื่อง 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

3.4 เครืองมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 1.000 ชุด 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

หน้า 3

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3.5 ค่าแรงติดตังเครืองจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 700.00 0.00 0.00 700.00

รวมค่าค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารคลอรีน - 18,600.00 18,600.00 0.00 0.00 18,600.00-

4 เครืองมือประจําการประปา

4.1 ประแจคอม้าขนาด24" 2.000 ตัว 1,050.00 0.00 0.00 2,100.00

4.2 ประแจเลือนขนาด10" 1.000 ตัว 460.00 0.00 0.00 460.00

4.3 เลือยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลือย12" 1.000 ชุด 410.00 0.00 0.00 410.00

4.4

คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า

1.000 อัน 230.00 0.00 0.00 230.00

4.5 ไขควงลองไฟ 1.000 อัน 40.00 0.00 0.00 40.00

4.6 ไขควงปากแฉกขนาด4" 1.000 อัน 45.00 0.00 0.00 45.00

4.7 ไขควงปากแบนขนาด4" 1.000 อัน 45.00 0.00 0.00 45.00

4.8 8ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ 1.000 อัน 110.00 0.00 0.00 110.00

หน้า 4

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4.9

ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทําด้วยโลหะไม่เ

1.000 อัน 210.00 0.00 0.00 210.00

4.10

ตู้เหล็กบานเลือนทึบพร้อมขาตังขนาด46.5"x16"x34.5

"แต่ละมิติ(กว้างxลึกxสูง)บวก-ลบไม่เกิน0.05ม

1.000 ตู้ 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00

4.11

คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรั

บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา

มต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600

โวลท์

1.000 ตู้ 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00

รวมค่าเครืองมือประจําการประปา - 7,750.00 8,800.00 0.00 0.00 8,800.00-

5 เครืองมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในนํา

5.1 เครืองมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในนํา 1.000 ชุด 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00

รวมค่าเครืองมือตรวจวัดความเป็นกรด- - 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00-

หน้า 5

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ด่างในนํา - 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00

6 สารส้ม

6.1 สารส้ม 1,000.000 กก 10.00 0.00 0.00 10,000.00

รวมค่าสารส้ม - 10.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 6

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาลตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 135,628.28104,017.40โรงสูบน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 135,628.28

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      40.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,390.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 135,628.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 135,628.28

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      40.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,390.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 135,628.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:04



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 19,582.9315,018.74รางระบายน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 19,582.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      19.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,030.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,582.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:05



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 19,582.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      19.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,030.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,582.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:05



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 4,886.323,747.47ป้ายการประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 4,886.32

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2.88  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,696.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,886.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:06



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 4,886.32

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      2.88  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,696.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,886.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:06



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับนําในถังนําใส ขนาด 25 ลุกบาศก์เมตร

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 8,493.606,514.00ป้ายบอกระดับนําในถังนําใส ขนาด 25 ลุกบาศก์เมตร1

รวมค่าก่อสร้าง 8,493.60

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      26.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    326.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,493.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:07



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับนําในถังนําใส ขนาด 25 ลุกบาศก์เมตร

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 8,493.60

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      26.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    326.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,493.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:07



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว-ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 42,821.7132,841.26รั้ว-ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)1

รวมค่าก่อสร้าง 42,821.71

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    107.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,821.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:08



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว-ประตูรั้ว (20 x 20 ม.)

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

5

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 42,821.71

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      400.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    107.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,821.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:08



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (แบบตอกเข็ม)

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 587,270.15450,395.09ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (แบบตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 587,270.15

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      5.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    117,454.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 587,270.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:11



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (แบบตอกเข็ม)

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 587,270.15

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      5.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    117,454.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 587,270.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:11



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 235,351.47180,498.10ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.1

รวมค่าก่อสร้าง 235,351.47

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      25.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,414.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 235,351.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:12



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

9

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 235,351.47

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      25.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,414.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 235,351.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:12



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (แบบตอกเข็ม)

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 601,279.11461,138.98หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (แบบตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 601,279.11

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      15.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    40,085.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 601,279.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (แบบตอกเข็ม)

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

8

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 601,279.11

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      15.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    40,085.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 601,279.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:14



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 106,932.8382,010.00ระบบท่อส่งน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 106,932.83

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,932.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:15



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 106,932.83

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,932.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:15



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 89,158.0768,378.00การประสานท่อระหว่างระบบ1

รวมค่าก่อสร้าง 89,158.07

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 89,158.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:16



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 89,158.07

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 89,158.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:16



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 20,047.4615,375.00การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 20,047.46

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,047.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:17



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 20,047.46

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,047.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:17



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 282,620.32216,750.00ระบบท่อจ่ายน้ำประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 282,620.32

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 282,620.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:18



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 282,620.32

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 282,620.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:18



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สระพักตะกอน

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 12,019.359,218.00สระพักตะกอน1

รวมค่าก่อสร้าง 12,019.35

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      32.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    375.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,019.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:18



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สระพักตะกอน

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 12,019.35

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      32.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    375.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,019.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:18



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกชองดิน

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 17,602.6513,500.00ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกชองดิน1

รวมค่าก่อสร้าง 17,602.65

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,602.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:19



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกชองดิน

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 17,602.65

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,602.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:19



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3039 19,023.9014,590.00การประสานระบบไฟฟ้า1

รวมค่าก่อสร้าง 19,023.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,023.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:20



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 19,023.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,023.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:20



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ศรีศักดิ์ แข็งแรง  

(  ศรีศักดิ์ แข็งแรง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ  

(  เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  จตุพล อาบสุวรรณ์  

(  จตุพล อาบสุวรรณ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:20



 2หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ชัยภูมิ

แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง บำเหน็จณรงค์

15 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านตาล อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

35,400.00ค่าจัดหาและติดตังเครืองสูบนําดิบพร้อมตู้ควบคุม

จํานวน 2 ชุด
1 35,400.00 0.00

50,400.00ค่าจัดหาและติดตังเครืองสูบนําดีพร้อมตู้ควบคุม จํานวน

2 ชุด
2 50,400.00 0.00

18,600.00ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารคลอรีน3 18,600.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 104,400.00

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38



 2หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ชัยภูมิ

แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง บำเหน็จณรงค์

15 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านตาล อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8,800.00เครืองมือประจําการประปา4 8,800.00 0.00

3,800.00เครืองมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในนํา5 3,800.00 0.00

10,000.00สารส้ม6 10,000.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 127,000.00

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:30:38



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบทรัพยากรน้ำ

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ศรีศักดิ์ แข็งแรง  

(  ศรีศักดิ์ แข็งแรง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จตุพล อาบสุวรรณ์  

(  จตุพล อาบสุวรรณ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ  

(  เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:20



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาล

แบบทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    15 กุมภาพันธ์ 2562

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 135,628.28โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 135,628.28 บาท

2 19,582.93รางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 19,582.93 บาท

3 4,886.32ป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 4,886.32 บาท

4 8,493.60
ป้ายบอกระดับนําในถังนําใส ขนาด 25 ลุกบาศก์เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 8,493.60

บาท

5 42,821.71รั้ว-ประตูรั้ว (20 x 20 ม.) จำนวน 1.000 หลังละ 42,821.71 บาท

6 587,270.15
ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (แบบตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ

587,270.15 บาท

 4หน้า 1 จาก

 เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:25



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาล

แบบทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    15 กุมภาพันธ์ 2562

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

7 235,351.47ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 235,351.47 บาท

8 601,279.11หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (แบบตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 601,279.11 บาท

9 106,932.83ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 106,932.83 บาท

10 89,158.07การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 89,158.07 บาท

11 20,047.46การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 20,047.46 บาท

12 282,620.32ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 282,620.32 บาท

13 12,019.35สระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 12,019.35 บาท

 4หน้า 2 จาก

 เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:25



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาล

แบบทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    15 กุมภาพันธ์ 2562

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

14 17,602.65
ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกชองดิน จำนวน 1.000 หลังละ 17,602.65

บาท

15 19,023.90การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 19,023.90 บาท

16 127,000.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 4หน้า 3 จาก

 เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:25



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ชัยภูมิบำเหน็จณรงค์บ้านตาล

แบบทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    15 กุมภาพันธ์ 2562

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 4 จาก 4

                 ราคากลาง 2,309,718.15

ราคากลาง (........... สองล้านสามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์ ...........)

สรุป

 4หน้า 4 จาก

 เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ

15 กุมภาพันธ์ 2562 12:31:25



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์

จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ(72.14.11.21 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ

มีจำนวน

เมื่อวันที่    15 กุมภาพันธ์ 2562

แบบทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาลหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  จตุพล อาบสุวรรณ์  

(  จตุพล อาบสุวรรณ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ศรีศักดิ์ แข็งแรง  

(  ศรีศักดิ์ แข็งแรง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ  

(  เบญญทิพย์ เชื้อจำรูญ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


