
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 294,377.91

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 70,353.13

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02

425,647.76หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 4,263.25

4 งานอื่น ๆ รวม 56,653.47

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 425,647.76

หน้า 2

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02

425,647.76หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) 1.000 EACH 0.00 0.00 10,667.26 10,667.26 10,667.26

   ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม.

(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 1211010

    งานดิน

      - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 16.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,584.00 1,584.00

      - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 3.000 ลบ.ม. 500.00 1,500.00 99.00 297.00 1,797.00

    2. งานแบบหล่อ

      - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 %

พร้อมไม้คร่าว

320.000 ตร.ม. 575.70 184,224.00 133.00 42,560.00 226,784.00

      - ตะปู 22.000 กก. 51.40 1,130.80 0.00 0.00 1,130.80

    3. งานคอนกรีต

      - คอนกรีต 1 : 3 : 5 1.500 ลบ.ม. 1,403.95 2,105.92 398.00 597.00 2,702.93

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02



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 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ตร.ชม.)

5.000 ลบ.ม. 1,471.85 7,359.25 498.00 2,490.00 9,849.25

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

400 กก/ตร.ชม.)

4.000 ลบ.ม. 1,683.63 6,734.52 498.00 1,992.00 8,726.52

      - น้ำยากันซึม 15.000 ลิตร 64.00 960.00 0.00 0.00 960.00

   4. งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .114 ตัน 24,815.89 2,829.01 4,100.00 467.40 3,296.41

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) .510 ตัน 23,151.41 11,807.21 3,300.00 1,683.00 13,490.22

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .440 ตัน 23,256.55 10,232.88 3,300.00 1,452.00 11,684.88

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 32.000 กก. 53.27 1,704.64 0.00 0.00 1,704.64

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 77,027.65 230,588.23 23,092.26 63,789.66 294,377.91-

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 1.800 เมตร 830.21 1,494.37 330.00 594.00 2,088.38

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 6.000 เมตร 830.22 4,981.32 250.00 1,500.00 6,481.32

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 6.000 เมตร 352.94 2,117.64 175.00 1,050.00 3,167.64

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" 1.200 เมตร 283.18 339.81 30.00 36.00 375.82

     - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1" 18.000 เมตร 39.25 706.50 30.00 540.00 1,246.50

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" 2.000 ตัว 1,628.25 3,256.50 360.00 720.00 3,976.50

     - หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6" 2.000 ตัว 1,628.25 3,256.50 366.00 732.00 3,988.50

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 5,555.86 5,555.86 1,250.00 1,250.00 6,805.86

     - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 2,835.71 2,835.71 638.00 638.00 3,473.71

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4" 2.000 ตัว 4,578.03 9,156.06 1,030.00 2,060.00 11,216.06

     - หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4" 4.000 ตัว 364.46 1,457.84 80.00 320.00 1,777.84

4หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4" 1.000 ชุด 666.70 666.70 150.00 150.00 816.70

     - ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 1.000 ตัว 227.71 227.71 50.00 50.00 277.71

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,222.29 1,222.29 260.00 260.00 1,482.29

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" 4.000 ตัว 1,195.62 4,782.48 260.00 1,040.00 5,822.48

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 7.000 ตัว 249.02 1,743.14 56.00 392.00 2,135.14

     - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2" 18.000 ตัว 67.50 1,215.00 0.00 0.00 1,215.00

     - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" 18.000 ตัว 12.13 218.34 0.00 0.00 218.34

     - ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" 18.000 ตัว 13.09 235.62 0.00 0.00 235.62

     - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 1.000 ตัว 16.61 16.61 0.00 0.00 16.61

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

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4" 1.000 ชุด 7,582.64 7,582.64 1,700.00 1,700.00 9,282.64

     - ประเก็นยาง dia 3" 2.000 แผ่น 72.79 145.58 16.00 32.00 177.58

     - ประเก็นยาง dia 4" 8.000 แผ่น 82.49 659.92 16.00 128.00 787.92

5หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ประเก็นยาง dia 6" 2.000 แผ่น 130.18 260.36 16.00 32.00 292.36

     - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 3/4 x 3" 16.000 ตัว 16.00 256.00 3.00 48.00 304.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 5/8 x 3" 72.000 ตัว 23.11 1,663.92 14.00 1,008.00 2,671.92

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 30,522.93 56,073.11 7,080.00 14,280.00 70,353.13-

3   งานสถาปัตยกรรม

   งานผิวผนัง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 25.000 ตร.ม. 88.53 2,213.25 82.00 2,050.00 4,263.25

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 88.53 2,213.25 82.00 2,050.00 4,263.25-

4   งานอื่น ๆ

    - บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.000 ชุด 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

6หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

1.000 แผ่น 640.04 640.04 140.00 140.00 780.04

    - กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4" 1.000 ลบ.ม. 1,688.98 1,688.98 99.00 99.00 1,787.98

    - ทรายกรองเร็ว 2.200 ลบ.ม. 1,688.98 3,715.75 99.00 217.80 3,933.56

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 25.000 ตร.ม. 57.95 1,448.75 31.00 775.00 2,223.75

     - ทาสีน้ำมัน 10.000 ตร.ม. 64.97 649.70 38.00 380.00 1,029.70

     - ทาซีเมนต์เบส 29.000 ตร.ม. 92.10 2,670.90 31.00 899.00 3,569.90

    แอร์เรเตอร์

      - เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.

สี่เหลี่ยมตัน

2.000 ท่อน 752.00 1,504.00 150.00 300.00 1,804.00

      - เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6

ม.

5.000 เส้น 273.00 1,365.00 50.00 250.00 1,615.00

7หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8

ตร.ฟุต

3.000 แผ่น 555.90 1,667.70 110.00 330.00 1,997.70

      - อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม. 5.000 เส้น 1,440.08 7,200.40 320.00 1,600.00 8,800.40

      - อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6

ม.

5.000 เส้น 930.00 4,650.00 180.00 900.00 5,550.00

      - หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 1.000 กล่อง 169.00 169.00 0.00 0.00 169.00

      เสาเข็ม

       - เสาเข็ม คสล.0.20 X0.20 ,. ยาว 6.00 ม. หรือ

หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

9.000 ท่อน 1,869.16 16,822.44 530.00 4,770.00 21,592.44

รวมค่างานอื่น ๆ - 12,022.16 45,992.66 1,778.00 10,660.80 56,653.47-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 425,647.76

8หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 412003

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 1,294.50

2 งานแบบหล่อ รวม 14,007.23

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03

153,658.35หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 412003

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานคอนกรีต รวม 8,239.79

4 งานเหล็ก รวม 13,474.94

5 งานโครงหลังคา รวม 57,588.65

6 งานผนังก่ออิฐ รวม 13,568.00

7 งานฉาบปูน รวม 9,937.38

หน้า 2

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03

153,658.35หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 412003

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

8 งานสี รวม 8,069.19

9 งานอื่น ๆ รวม 17,078.95

10 งานไฟฟ้า รวม 399.72

11 งานเสาเข็ม รวม 10,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 153,658.35

หน้า 3

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03

153,658.35หมายเหตุ :  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 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 396.00 396.00

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 1.500 ลบ.ม. 500.00 750.00 99.00 148.50 898.50

รวมค่างานดิน - 500.00 750.00 198.00 544.50 1,294.50-

2    งานแบบหล่อ

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 23.000 ตร.ม. 609.01 14,007.23 0.00 0.00 14,007.23

รวมค่า งานแบบหล่อ - 609.01 14,007.23 0.00 0.00 14,007.23-

3   งานคอนกรีต

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .200 ลบ.ม. 1,403.95 280.79 398.00 79.60 360.39

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

4.000 ลบ.ม. 1,471.85 5,887.40 498.00 1,992.00 7,879.40

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานคอนกรีต - 2,875.80 6,168.19 896.00 2,071.60 8,239.79-

4   งานเหล็ก

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .280 ตัน 24,815.89 6,948.44 4,100.00 1,148.00 8,096.45

    - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .027 ตัน 26,314.25 710.48 4,100.00 110.70 821.18

    - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) .108 ตัน 23,151.41 2,500.35 3,300.00 356.40 2,856.75

    - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .052 ตัน 23,256.55 1,209.34 3,300.00 171.60 1,380.94

    - ลวดผูกเหล็ก No 18 6.000 กก. 53.27 319.62 0.00 0.00 319.62

รวมค่างานเหล็ก - 97,591.37 11,688.23 14,800.00 1,786.70 13,474.94-

5   งานโครงหลังคา

    - เหล็ก LG 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

ตัวซี

42.000 เมตร 656.38 27,567.96 70.00 2,940.00 30,507.96

4หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

กลวงสี่เหลี่ยม

12.000 เมตร 1,137.00 13,644.00 220.00 2,640.00 16,284.00

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

กลวงสี่เหลี่ยม

42.000 เมตร 72.30 3,036.60 16.00 672.00 3,708.60

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

กลวงสี่เหลี่ยม

4.000 ท่อน 205.00 820.00 40.00 160.00 980.00

    - แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 3/16 นิ้ว 8.000 แผ่น 20.00 160.00 0.00 0.00 160.00

    - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม.

หนา 5 มม.

62.000 แผ่น 50.00 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00

    - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 13.000 ชุด 52.81 686.53 50.00 650.00 1,336.53

    - ขอยึดกระเบื้อง 62.000 อัน 3.37 208.94 0.00 0.00 208.94

    - ขอยึดครอบ 26.000 อัน 3.37 87.62 0.00 0.00 87.62

    - แรงงานมุงกระเบื้อง 27.000 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 1,215.00 1,215.00

รวมค่างานโครงหลังคา - 2,200.23 49,311.65 441.00 8,277.00 57,588.65-

5หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

6   งานผนังก่ออิฐ

    - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.000 ตร.ม. 495.39 10,898.58 89.00 1,958.00 12,856.58

    - ก่อซีเมนต์บล๊อค (19 x 39 x 9 ซม.) 1.900 ตร.ม. 288.43 548.01 86.00 163.40 711.42

รวมค่างานผนังก่ออิฐ - 783.82 11,446.59 175.00 2,121.40 13,568.00-

7   งานฉาบปูน

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 46.000 ตร.ม. 134.03 6,165.38 82.00 3,772.00 9,937.38

รวมค่างานฉาบปูน - 134.03 6,165.38 82.00 3,772.00 9,937.38-

8   งานสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 69.000 ตร.ม. 63.56 4,385.64 31.00 2,139.00 6,524.64

    - ทาสีน้ำมัน 15.000 ตร.ม. 64.97 974.55 38.00 570.00 1,544.55

6หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสี - 128.53 5,360.19 69.00 2,709.00 8,069.19-

9   งานอื่น ๆ

    - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @

0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 361.83 8,322.09 92.00 2,116.00 10,438.09

    - ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว ยาว 11.00 ม. 2.000 ลบ.ฟ. 575.70 1,151.40 115.00 230.00 1,381.40

    - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 1.000 อัน 99.00 99.00 19.00 19.00 118.00

    - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 3.000 อัน 349.00 1,047.00 60.00 180.00 1,227.00

    - แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม. 4.000 แผ่น 20.00 80.00 0.00 0.00 80.00

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

กลวงสี่เหลี่ยม

36.000 เมตร 72.30 2,602.80 16.00 576.00 3,178.80

    - ตาข่ายถัก @ 2.5 มม. ขนาดช่อง # 38 มม. 7.200 ตร.ม. 46.20 332.64 9.00 64.80 397.44

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2" 1.000 ท่อน 168.22 168.22 90.00 90.00 258.22

7หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานอื่น ๆ - 1,692.25 13,803.15 401.00 3,275.80 17,078.95-

10    งานไฟฟ้า

    - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์

และอุปกรณ์

2.000 หลอด 32.71 65.42 115.00 230.00 295.42

    - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 อัน 24.30 24.30 80.00 80.00 104.30

รวมค่า งานไฟฟ้า - 57.01 89.72 195.00 310.00 399.72-

11   งานเสาเข็ม

    - เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00

ม.

8.000 ต้น 720.00 5,760.00 530.00 4,240.00 10,000.00

รวมค่างานเสาเข็ม - 720.00 5,760.00 530.00 4,240.00 10,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 153,658.35

8หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 รางระบายน้ำ รวม 75,052.16

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 75,052.16

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04

75,052.16หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   รางระบายน้ำ

    - รางระบายน้ำ 8.000 เมตร 9,381.52 75,052.16 0.00 0.00 75,052.16

รวมค่ารางระบายน้ำ - 9,381.52 75,052.16 0.00 0.00 75,052.16-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 75,052.16

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001 (รายการฯ

เฉพาะแห่ง)
รวม 1,387.85

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,387.85

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04

1,387.85หมายเหตุ :  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 แบบเลขที่ 921001 (รายการฯ

เฉพาะแห่ง)

    - คอนกรีต 1: 2: 4(ซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 320

กก/ลบ.ม)

.600 ลบ.ม. 1,471.85 883.11 498.00 298.80 1,181.91

    - ทาสีน้ำมัน 2.000 ตร.ม. 64.97 129.94 38.00 76.00 205.94

รวมค่าป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001

(รายการฯ เฉพาะแห่ง)

- 1,536.82 1,013.05 536.00 374.80 1,387.85-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,387.85

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 (รายการฯ เฉพาะแห่ง)

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส รวม 308.91

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 308.91

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04

308.91หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

    - ทาสีน้ำมัน 3.000 ตร.ม. 64.97 194.91 38.00 114.00 308.91

รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส - 64.97 194.91 38.00 114.00 308.91-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 308.91

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 ( รั้ว-ประตูรั้ว

(20X20 ม.)
รวม 10,285.60

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 10,285.60

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04

10,285.60หมายเหตุ :  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    ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 ( รั้ว-ประตูรั้ว

(20X20 ม.)

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

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .050 ลบ.ม. 500.00 25.00 99.00 4.95 29.95

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .053 ลบ.ม. 1,403.95 74.40 398.00 21.09 95.50

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ตร.ชม.)

.315 ลบ.ม. 1,471.85 463.63 498.00 156.87 620.50

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 3.000 ตร.ม. 134.03 402.09 82.00 246.00 648.09

    - ทาสีน้ำพลาสติก 3.000 ตร.ม. 57.95 173.85 31.00 93.00 266.85

    - ทาสีน้ำมัน 2.000 ตร.ม. 64.97 129.94 38.00 76.00 205.94

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 1.140 ตร.ม. 609.01 694.27 0.00 0.00 694.27

    - ตะปู .200 กก. 51.40 10.28 0.00 0.00 10.28

    เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .200 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 19.80 19.80

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .025 ลบ.ม. 500.00 12.50 99.00 2.48 14.98

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .030 ลบ.ม. 1,403.95 42.11 398.00 11.94 54.06

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ตร.ชม.)

.140 ลบ.ม. 1,471.85 206.05 498.00 69.72 275.78

     - เหล็กเสริม .029 ตัน 23,940.66 694.27 3,300.00 95.70 789.98

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 .400 กก. 53.27 21.30 0.00 0.00 21.31

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 1.500 ตร.ม. 134.03 201.04 82.00 123.00 324.05

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว .570 ตร.ม. 609.01 347.13 0.00 0.00 347.14

     - ทาสีน้ำพลาสติก 1.500 ตร.ม. 63.56 95.34 31.00 46.50 141.84

     - ตะปู .100 กก. 51.40 5.14 0.00 0.00 5.14

    รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)

      - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 1.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 99.00 99.00

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04



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 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ตร.ชม.)

.105 ลบ.ม. 1,471.85 154.54 0.00 0.00 154.54

      - ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม. 180.000 เมตร 7.00 1,260.00 1.40 252.00 1,512.00

      - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. 9.000 ต้น 250.00 2,250.00 50.00 450.00 2,700.00

      - น๊อต dia. 4 มม. 81.000 ตัว 12.00 972.00 3.00 243.00 1,215.00

รวมค่า ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 ( รั้ว-ประตูรั้ว

(20X20 ม.)

- 34,261.74 8,234.88 5,905.40 2,050.65 10,285.60-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 10,285.60

4หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 การประสานท่อระหว่างระบบ รวม 97,904.87

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 97,904.87

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:05

97,904.87หมายเหตุ :  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 dia 4" 18.000 เมตร 830.22 14,943.96 250.00 4,500.00 19,443.96

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 30.000 เมตร 352.94 10,588.20 175.00 5,250.00 15,838.20

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" 6.000 เมตร 283.18 1,699.08 30.00 180.00 1,879.08

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia

3/4"

4.000 เมตร 49.53 198.12 30.00 120.00 318.12

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" 1.000 ตัว 1,195.62 1,195.62 260.00 260.00 1,455.62

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 2.000 ตัว 249.02 498.04 56.00 112.00 610.04

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" 1.000 ตัว 1,628.25 1,628.25 360.00 360.00 1,988.25

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" 2.000 ตัว 19.85 39.70 3.00 6.00 45.70

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" 1.000 ตัว 13.48 13.48 2.50 2.50 15.98

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 4.000 ตัว 675.59 2,702.36 150.00 600.00 3,302.36

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 4.000 ตัว 497.81 1,991.24 110.00 440.00 2,431.24

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,222.29 1,222.29 260.00 260.00 1,482.29

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 1,140.00 1,140.00 228.00 228.00 1,368.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 2.000 ตัว 1,450.00 2,900.00 290.00 580.00 3,480.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 1.000 ตัว 1,320.00 1,320.00 260.00 260.00 1,580.00

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4" 4.000 ตัว 4.00 16.00 0.00 0.00 16.00

    - หน้าจานเหล็กเหนียว dia 4" 10.000 ตัว 630.00 6,300.00 125.00 1,250.00 7,550.00

    - หน้าจานเหล็กเหนียว dia 3" 14.000 ตัว 500.00 7,000.00 100.00 1,400.00 8,400.00

    - ประเก็นยาง dia 4" 10.000 แผ่น 82.49 824.90 16.00 160.00 984.90

    - ประเก็นยาง dia 3" 18.000 แผ่น 72.79 1,310.22 16.00 288.00 1,598.22

    - ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4" 1.000 ตัว 320.00 320.00 30.00 30.00 350.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 144.000 ตัว 16.00 2,304.00 3.00 432.00 2,736.00

    - ทำเกลียว 15.000 EACH 0.00 0.00 225.00 3,375.00 3,375.00

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 4,578.03 4,578.03 1,000.00 1,000.00 5,578.03

    - มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4" 1.000 ชุด 9,877.88 9,877.88 2,200.00 2,200.00 12,077.88

รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ - 27,008.97 74,611.37 6,179.50 23,293.50 97,904.87-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 97,904.87

4หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล รวม 22,364.96

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 22,364.96

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:05

22,364.96หมายเหตุ :  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   การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2" 1.020 เมตร 818.69 835.06 90.00 91.80 926.86

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 1.020 เมตร 352.94 359.99 0.00 0.00 360.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 1.000 ตัว 249.02 249.02 56.00 56.00 305.02

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" 2.000 ตัว 104.49 208.98 20.00 40.00 248.98

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2" 3.000 ตัว 65.54 196.62 13.00 39.00 235.62

    - ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2" 2.000 ตัว 206.35 412.70 40.00 80.00 492.70

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 1.000 ตัว 175.00 175.00 35.00 35.00 210.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว 1.000 ตัว 505.00 505.00 100.00 100.00 605.00

    - เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2" 1.000 ชุด 597.00 597.00 119.00 119.00 716.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 2" 1.000 ชุด 589.00 589.00 117.00 117.00 706.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 4.000 ตัว 16.00 64.00 3.00 12.00 76.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 1.000 แผ่น 72.79 72.79 16.00 16.00 88.79

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เทปพันเกลียว 1.000 ม้วน 20.57 20.57 0.00 0.00 20.57

    - ทำเกลียว 9.000 EACH 0.00 0.00 225.00 2,025.00 2,025.00

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ตร.ชม.)

.320 ลบ.ม. 1,471.85 470.99 498.00 159.36 630.35

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .011 ตัน 24,815.89 272.97 4,100.00 45.10 318.07

    - ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8" 60.000 เมตร 240.00 14,400.00 0.00 0.00 14,400.00

รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล - 30,300.13 19,429.69 5,432.00 2,935.26 22,364.96-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 22,364.96

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี รวม 48,302.25

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 48,302.25

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06

48,302.25หมายเหตุ :  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   การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว6ม. dia 3" 6.000 เมตร 352.94 2,117.64 175.00 1,050.00 3,167.64

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 2" 6.000 เมตร 247.00 1,482.00 90.00 540.00 2,022.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia

1/2"

12.000 เมตร 62.00 744.00 30.00 360.00 1,104.00

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. อชั้น 5 ปลายเรียบ dia3/4" 4.000 เมตร 11.12 44.48 30.00 120.00 164.48

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม. 18.000 เมตร 120.00 2,160.00 250.00 4,500.00 6,660.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4" 4.000 ตัว 31.46 125.84 6.00 24.00 149.84

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2" 2.000 ตัว 18.69 37.38 3.00 6.00 43.38

    - ข้อโค้ง 90  หน้าจาน 2 ด้าน มอก.918-2535

dia. 3"

1.000 ตัว 1,222.29 1,222.29 275.00 275.00 1,497.29

    - ข้อโค้ง 45  เหล็กอาบสังกะสี (ผ-ม) dia. 2" 2.000 ตัว 256.16 512.32 50.00 100.00 612.32

    - ข้อโค้ง 45  หน้าจาน 2 ด้าน มอก.918-2535

dia. 3"

1.000 ตัว 650.51 650.51 130.00 130.00 780.51

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สามททางหน้าจาน 3 ด้าน มอก. 918-2535 dia.

3"

3.000 ตัว 244.92 734.76 18.00 54.00 788.76

    - หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia. 3" 8.000 ตัว 175.00 1,400.00 35.00 280.00 1,680.00

    - หน้าจานเหล็กอาบสังกะสี เกลียวใน dia. 3 ลด

3/4"

2.000 อัน 140.00 280.00 28.00 56.00 336.00

    - ข้องอเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia. 3 ลด 1

1/2-2 1/2 นิ้ว"

2.000 ตัว 575.00 1,150.00 115.00 230.00 1,380.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 3" - 2" 2.000 ตัว 230.00 460.00 45.00 90.00 550.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4" - 3/4" 2.000 ตัว 374.50 749.00 70.00 140.00 889.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia. 1/2" 11.000 ตัว 13.48 148.28 2.00 22.00 170.28

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 3/4" 8.000 ตัว 17.23 137.84 3.00 24.00 161.84

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia. 1/2" 4.000 ตัว 13.48 53.92 3.00 12.00 65.92

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน แบบพวงมาลัย dia. 3"

มอก.256-2540

2.000 ชุด 1,750.00 3,500.00 350.00 700.00 4,200.00

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia. 3"

มอก.383-2529

2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 700.00 1,400.00 8,400.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia. 3/4" มอก.431-2529 2.000 ชุด 189.00 378.00 35.00 70.00 448.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia. 1/2" มอก.431-2529 4.000 ตัว 175.00 700.00 35.00 140.00 840.00

    - เกย์วัดความดัน 0-60 psi. แบบหน้าปัทม์น้ำมัน 2.000 อัน 195.00 390.00 35.00 70.00 460.00

    - เข็มรัดท่อ dia. 1/2" 4.000 ตัว 14.00 56.00 2.50 10.00 66.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 20.57 41.14 0.00 0.00 41.14

    - ประเก็นยาง dia. 3" 15.000 ตัว 72.79 1,091.85 16.00 240.00 1,331.85

    - น๊อตยึดหน้าจาน 68.000 ตัว 16.00 1,088.00 3.00 204.00 1,292.00

    - ทำเกลียว 40.000 EACH 0.00 0.00 225.00 9,000.00 9,000.00

รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี - 10,688.14 28,455.25 2,759.50 19,847.00 48,302.25-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 48,302.25

4หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้า รายการฯ เฉพาะแห่ง

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) รวม 12,137.60

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 12,137.60

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06

12,137.60หมายเหตุ :  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   ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)

    - เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. 1.000 ต้น 1,674.00 1,674.00 330.00 330.00 2,004.00

    -

สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า

25 ตร.มม.

82.000 เมตร 9.80 803.60 10.00 820.00 1,623.60

    - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ 1.000 ชุด 3,635.00 3,635.00 725.00 725.00 4,360.00

    - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 5.000 ชุด 329.00 1,645.00 65.00 325.00 1,970.00

    - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.000 ชุด 490.00 980.00 50.00 100.00 1,080.00

    - สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) 40.000 เมตร 17.50 700.00 10.00 400.00 1,100.00

รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) - 6,155.30 9,437.60 1,190.00 2,700.00 12,137.60-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 12,137.60

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ถังน้ำใส 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) รวม 277,121.94

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 277,121.94

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06

277,121.94หมายเหตุ :  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   ถังน้ำใส 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 214.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 21,186.00 21,186.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 5.000 ลบ.ม. 500.00 2,500.00 99.00 495.00 2,995.00

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 202.000 ตร.ม. 609.01 123,020.02 133.00 26,866.00 149,886.02

     - ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.( 50%) 70.000 ต้น 200.00 14,000.00 40.00 2,800.00 16,800.00

     - ตะปู 42.000 กก. 51.40 2,158.80 0.00 0.00 2,158.80

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 5.000 ลบ.ม. 1,403.95 7,019.75 398.00 1,990.00 9,009.75

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

6.000 ลบ.ม. 1,471.85 8,831.10 498.00 2,988.00 11,819.10

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

กก/ลบ.ม.)

29.000 ลบ.ม. 1,683.63 48,825.27 498.00 14,442.00 63,267.27

รวมค่าถังน้ำใส 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) - 5,919.84 206,354.94 1,765.00 70,767.00 277,121.94-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 277,121.94

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานเหล็กเสริม รวม 136,141.75

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 136,141.75

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:07

136,141.75หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานเหล็กเสริม

    - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .025 ตัน 26,314.25 657.85 4,100.00 102.50 760.36

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .540 ตัน 24,815.89 13,400.58 4,100.00 2,214.00 15,614.58

    - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) 1.510 ตัน 23,151.41 34,958.62 3,300.00 4,983.00 39,941.63

    - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 2.715 ตัน 23,256.55 63,141.53 3,300.00 8,959.50 72,101.03

    - ลวดผูกเหล็ก No 18 145.000 กก. 53.27 7,724.15 0.00 0.00 7,724.15

รวมค่างานเหล็กเสริม - 97,591.37 119,882.73 14,800.00 16,259.00 136,141.75-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 136,141.75

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานท่อและอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 30,805.57

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 30,805.57

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:07

30,805.57หมายเหตุ :  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   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 1.200 เมตร 830.21 996.25 330.00 396.00 1,392.25

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 1.200 เมตร 830.22 996.26 250.00 300.00 1,296.26

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 6.000 เมตร 352.94 2,117.64 175.00 1,050.00 3,167.64

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 1.000 ตัว 1,697.08 1,697.08 340.00 340.00 2,037.08

    - ข้องอ 90o ม-ม เหล็กอาบสังกะสี dia 6" 2.000 ตัว 1,628.25 3,256.50 360.00 720.00 3,976.50

    - ข้อโค้ง 90 0 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" มอก.918-

2535

3.000 ตัว 1,222.29 3,666.87 275.00 825.00 4,491.87

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 2.000 ตัว 1,450.00 2,900.00 290.00 580.00 3,480.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อ dia 3" มอก.918-2535 12.000 ตัว 175.00 2,100.00 35.00 420.00 2,520.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อ dia 4" มอก.918-2536 2.000 ตัว 1,140.00 2,280.00 220.00 440.00 2,720.00

    - ฟุตวาล์วทองเหลืองแบบมีสปริง dia 3" 2.000 ชุด 1,200.00 2,400.00 240.00 480.00 2,880.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 12.000 แผ่น 72.79 873.48 16.00 192.00 1,065.48

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประเก็นยาง dia 4" 1.000 แผ่น 82.49 82.49 16.00 16.00 98.49

    - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2 " ยาว 3 " 56.000 ตัว 27.00 1,512.00 3.00 168.00 1,680.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 10,708.27 24,878.57 2,550.00 5,927.00 30,805.57-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 30,805.57

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานตบแต่ง

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานตบแต่ง รวม 12,313.71

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 12,313.71

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:07

12,313.71หมายเหตุ :  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    งานตบแต่ง

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 57.000 ตร.ม. 134.03 7,639.71 82.00 4,674.00 12,313.71

รวมค่า งานตบแต่ง - 134.03 7,639.71 82.00 4,674.00 12,313.71-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 12,313.71

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาสี

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานทาสี รวม 8,583.20

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 8,583.20

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08

8,583.20หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานทาสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 57.000 ตร.ม. 57.95 3,303.15 31.00 1,767.00 5,070.15

    - ทาสีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 64.97 324.85 38.00 190.00 514.85

    - ทาซีเมนต์เบส 95.000 ตร.ม. 0.56 53.20 31.00 2,945.00 2,998.20

รวมค่างานทาสี - 123.48 3,681.20 100.00 4,902.00 8,583.20-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 8,583.20

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานอื่น ๆ รวม 43,052.16

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 43,052.16

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08

43,052.16หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1    งานอื่น ๆ

    - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม. 1.000 ชุด 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00

    - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม. 1.000 ชุด 13,500.00 13,500.00 2,700.00 2,700.00 16,200.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

2.500 แผ่น 640.04 1,600.10 140.00 350.00 1,950.10

    - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว 2.000 แผ่น 80.00 160.00 15.00 30.00 190.00

    - ท่อผ่านผนัง dia 3" 3.000 EACH 397.04 1,191.12 0.00 0.00 1,191.12

    - ท่อผ่านผนัง dia 4" 1.000 EACH 933.94 933.94 0.00 0.00 933.94

    - กุญแจล๊อคสายยู 1.000 ชุด 87.00 87.00 0.00 0.00 87.00

รวมค่า งานอื่น ๆ - 38,138.02 39,972.16 2,855.00 3,080.00 43,052.16-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 43,052.16

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 เสาเข็ม รวม 71,250.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 71,250.00

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08

71,250.00หมายเหตุ :  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    เสาเข็ม

    - เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6.00

ม.

57.000 ต้น 720.00 41,040.00 530.00 30,210.00 71,250.00

รวมค่า เสาเข็ม - 720.00 41,040.00 530.00 30,210.00 71,250.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 71,250.00

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์กเมตร แบบเลขที่ 3111030

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม) แบบเลขที่

3111030
รวม 732,592.17

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 732,592.17

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08

732,592.17หมายเหตุ :  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    หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม) แบบเลขที่

3111030

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 35.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 3,465.00 3,465.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 3.500 ลบ.ม. 500.00 1,750.00 99.00 346.50 2,096.50

    งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว 243.000 ตร.ม. 380.88 92,553.84 133.00 32,319.00 124,872.84

     - ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.( 50%) 575.000 ต้น 200.00 115,000.00 40.00 23,000.00 138,000.00

     - ตะปู 61.000 กก. 51.40 3,135.40 0.00 0.00 3,135.40

    งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .500 ลบ.ม. 1,403.95 701.97 398.00 199.00 900.98

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ตร.ชม.)

21.000 ลบ.ม. 1,471.85 30,908.85 498.00 10,458.00 41,366.85

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

กก/ตร.ชม.)

9.500 ลบ.ม. 1,683.63 15,994.48 498.00 4,731.00 20,725.49

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .065 ตัน 26,314.25 1,710.42 4,100.00 266.50 1,976.93

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 1.042 ตัน 24,815.89 25,858.15 4,100.00 4,272.20 30,130.36

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) .825 ตัน 23,151.41 19,099.91 3,300.00 2,722.50 21,822.41

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .470 ตัน 23,256.55 10,930.57 3,300.00 1,551.00 12,481.58

     - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) 2.620 ตัน 20,869.16 54,677.19 3,300.00 8,646.00 63,323.20

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 98.000 กก. 53.27 5,220.46 0.00 0.00 5,220.46

    งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 18.000 เมตร 830.22 14,943.96 250.00 4,500.00 19,443.96

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 36.000 เมตร 352.94 12,705.84 175.00 6,300.00 19,005.84

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 12.000 ตัว 364.46 4,373.52 80.00 960.00 5,333.52

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 26.000 ตัว 175.00 4,550.00 35.00 910.00 5,460.00

     - ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4"x 3" 1.000 ตัว 1,320.00 1,320.00 45.00 45.00 1,365.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 2.000 ตัว 1,222.29 2,444.58 260.00 520.00 2,964.58

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"

(ตีนเป็ด)

2.000 ตัว 2,100.00 4,200.00 260.00 520.00 4,720.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"

(ตีนเป็ด

1.000 ตัว 2,400.00 2,400.00 150.00 150.00 2,550.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 4.000 ตัว 650.51 2,602.04 110.00 440.00 3,042.04

     - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 825.00 825.00 228.00 228.00 1,053.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 1,750.00 1,750.00 350.00 350.00 2,100.00

     - ท่อผ่านผนัง dia 3" 3.000 EACH 352.94 1,058.82 0.00 0.00 1,058.82

     - ประเก็นยาง dia 4" 9.000 แผ่น 82.49 742.41 16.00 144.00 886.41

     - ประเก็นยาง dia 3" 22.000 แผ่น 72.79 1,601.38 16.00 352.00 1,953.38

4หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น๊อตยึดหน้าจาน 160.000 ตัว 16.00 2,560.00 3.00 480.00 3,040.00

     - เหล็กยึดท่อ 24.000 ชุด 160.00 3,840.00 30.00 720.00 4,560.00

     - น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 " 72.000 ตัว 16.00 1,152.00 3.00 216.00 1,368.00

     - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 20.57 493.68 0.00 0.00 493.68

    งานผิวผนัง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน 214.000 ตร.ม. 102.22 21,875.08 82.00 17,548.00 39,423.08

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 214.000 ตร.ม. 63.56 13,601.84 31.00 6,634.00 20,235.84

     - ทาสีน้ำมัน 28.000 ตร.ม. 64.97 1,819.16 38.00 1,064.00 2,883.16

     - ทาซีเมนต์เบส 64.000 ตร.ม. 0.56 35.84 31.00 1,984.00 2,019.84

   งานอื่น ๆ

     - บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก 1.000 ชุด 15,600.46 15,600.46 1,500.00 1,500.00 17,100.46

     - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

5หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม. 1.000 ชุด 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00

     - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20

ตร.ม.

7.000 แผ่น 5.00 35.00 15.00 105.00 140.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

3.000 แผ่น 640.04 1,920.12 140.00 420.00 2,340.12

     - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม. 1.000 ชุด 13,500.00 13,500.00 2,700.00 2,700.00 16,200.00

   เสาเข็ม

     - เสาเข็ม คอร. 0.26X0.26 ยาว 20 ม. 8.000 ท่อน 8,261.68 66,093.44 530.00 4,240.00 70,333.44

รวมค่า หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)

แบบเลขที่ 3111030

- 187,101.94 587,585.41 26,943.00 145,006.70 732,592.17-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 732,592.17

6หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระ

บบประปา
รวม 33,702.40

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:09

68,219.70หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

2
การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของ

เครื่องสูบน้ำดิบ
รวม 31,300.20

3 อุปกรณ์อื่น ๆ รวม 3,217.10

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 68,219.70

หน้า 2

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:09

68,219.70หมายเหตุ :  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+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" 60.000 เมตร 352.94 21,176.40 175.00 10,500.00 31,676.40

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 2.000 ตัว 963.00 1,926.00 50.00 100.00 2,026.00

รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยัง

ที่ตั้งระบบประปา

- 1,315.94 23,102.40 225.00 10,600.00 33,702.40-

2   การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดขอ

งเครื่องสูบน้ำดิบ

    - ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2" 60.000 เมตร 436.67 26,200.20 85.00 5,100.00 31,300.20

รวมค่าการเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อ

ดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ

- 436.67 26,200.20 85.00 5,100.00 31,300.20-

3   อุปกรณ์อื่น ๆ

2หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลว์ dia

4 ตร.ม.

55.000 เมตร 18.70 1,028.50 15.00 825.00 1,853.50

    - ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4" 28.000 เมตร 18.70 523.60 30.00 840.00 1,363.60

รวมค่าอุปกรณ์อื่น ๆ - 37.40 1,552.10 45.00 1,665.00 3,217.10-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 68,219.70

3หน้า

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 รายการครุภัณฑ์จัดซื้อ รวม 107,402.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 107,402.00

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:01

107,402.00หมายเหตุ :  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 รายการครุภัณฑ์จัดซื้อ

1.1

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2k

1.000 ตู้ 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

1.2

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2

2.000 ตู้ 1,890.00 0.00 0.00 3,780.00

1.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00

1.4 ถังผสมสารละลายคลอรีน 1.000 ถัง 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

1.5 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.) 1.000 ถัง 5,725.00 0.00 0.00 5,725.00

1.6 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนคงเหลือ 1.000 ชุด 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

1.7 ประแจคอม้าขนาด24" 2.000 ตัว 990.00 0.00 0.00 1,980.00

1.8 ประแจเลื่อนขนาด10" 1.000 ตัว 1,185.00 0.00 0.00 1,185.00

1.9 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12" 1.000 ชุด 290.00 0.00 0.00 290.00

1.10

คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า

1.000 อัน 245.00 0.00 0.00 245.00

หน้า 2

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1.11 ไขควงลองไฟ 1.000 อัน 115.00 0.00 0.00 115.00

1.12 ไขควงปากแฉกขนาด4" 1.000 อัน 185.00 0.00 0.00 185.00

1.13 ไขควงปากแบนขนาด4" 1.000 อัน 185.00 0.00 0.00 185.00

1.14 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ 1.000 อัน 190.00 0.00 0.00 190.00

1.15

ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ

1.000 อัน 332.00 0.00 0.00 332.00

1.16

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5

1.000 ตู้ 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

1.17

คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์

1.000 ตู้ 890.00 0.00 0.00 890.00

1.18 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ 1.000 ชุด 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

1.19 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ 1.000 ชุด 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

1.20

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อ

2.000 ชุด 8,100.00 0.00 0.00 16,200.00

หน้า 3

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1.21

เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1

เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์

1.000 เครื่อง 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

รวมค่ารายการครุภัณฑ์จัดซื้อ - 96,422.00 107,402.00 0.00 0.00 107,402.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 4

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิกตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:01

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

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

9

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 553,937.99425,647.76ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

สำนักบริหารจัดการน้ำ
1

รวมค่าก่อสร้าง 553,937.99

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 553,937.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:56



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

9

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 553,937.99

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 553,937.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:56



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 412003

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

9

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 199,970.97153,658.35โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 4120031

รวมค่าก่อสร้าง 199,970.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 199,970.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:57



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 412003

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

9

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 199,970.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 199,970.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:57



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 97,672.8875,052.16รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 9110011

รวมค่าก่อสร้าง 97,672.88

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,672.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:57



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 97,672.88

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,672.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:57



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 1,806.141,387.85ป้ายการประปา แบบเลขที่ 9210011

รวมค่าก่อสร้าง 1,806.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,806.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:58



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,806.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,806.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:58



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 (รายการฯ เฉพาะแห่ง)

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 402.01308.91ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002

(รายการฯ เฉพาะแห่ง)
1

รวมค่าก่อสร้าง 402.01

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 402.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:58



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 (รายการฯ เฉพาะแห่ง)

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 402.01

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 402.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:58



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 13,385.6710,285.60ประตูรั้ว แบบเลขที่ 9210011

รวมค่าก่อสร้าง 13,385.67

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,385.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:58



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 13,385.67

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,385.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:58



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 127,413.3997,904.87การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 9110051

รวมค่าก่อสร้าง 127,413.39

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 127,413.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:59



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 127,413.39

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 127,413.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:59



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 29,105.7522,364.96การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 9110071

รวมค่าก่อสร้าง 29,105.75

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,105.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:00



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 29,105.75

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,105.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:00



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 62,860.5448,302.25การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 9110061

รวมค่าก่อสร้าง 62,860.54

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,860.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:00



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 62,860.54

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,860.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:00



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า รายการฯ เฉพาะแห่ง

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 15,795.8712,137.60การประสานระบบไฟฟ้า รายการฯ เฉพาะแห่ง1

รวมค่าก่อสร้าง 15,795.87

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,795.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า รายการฯ เฉพาะแห่ง

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 15,795.87

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,795.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 360,646.49277,121.94ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่

2111100
1

รวมค่าก่อสร้าง 360,646.49

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 360,646.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 360,646.49

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 360,646.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานเหล็ก

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 177,174.87136,141.75งานเหล็ก1

รวมค่าก่อสร้าง 177,174.87

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 177,174.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานเหล็ก

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 177,174.87

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 177,174.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานท่อและอุปกรณ์

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 40,090.3630,805.57งานท่อและอุปกรณ์1

รวมค่าก่อสร้าง 40,090.36

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,090.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานท่อและอุปกรณ์

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

3

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 40,090.36

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,090.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานตบแต่ง

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 16,025.0612,313.71งานตบแต่ง1

รวมค่าก่อสร้าง 16,025.06

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,025.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานตบแต่ง

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 16,025.06

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,025.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานทาสี

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 11,170.178,583.20งานทาสี1

รวมค่าก่อสร้าง 11,170.17

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,170.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานทาสี

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 11,170.17

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,170.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอื่น ๆ

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 56,028.0843,052.16งานอื่น ๆ1

รวมค่าก่อสร้าง 56,028.08

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 56,028.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:03



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานอื่น ๆ

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 56,028.08

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 56,028.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

เสาเข็ม

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 92,724.7571,250.00เสาเข็ม1

รวมค่าก่อสร้าง 92,724.75

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 92,724.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:03



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

เสาเข็ม

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 92,724.75

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 92,724.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์กเมตร แบบเลขที่ 3111030

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

6

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 953,395.45732,592.17หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์กเมตร แบบเลขที่

3111030
1

รวมค่าก่อสร้าง 953,395.45

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 953,395.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์กเมตร แบบเลขที่ 3111030

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

6

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 953,395.45

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 953,395.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:04



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3014 88,781.1168,219.70ระบบท่อส่งน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 88,781.11

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 88,781.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 88,781.11

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 88,781.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:04



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อาทิตย์ บัวเกษ  

(  อาทิตย์ บัวเกษ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พลเดช แก้วประจบ  

(  พลเดช แก้วประจบ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  รามิล โพธิ์ถาวร  

(  รามิล โพธิ์ถาวร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:04



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง หัวไทร

28 พฤษภาคม 2564

ควนชะลิก อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

114,920.14รายการครุภัณฑ์จัดซื้อ1 107,402.00 7,518.14

รวมค่าก่อสร้าง 114,920.14

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:45:01



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่

5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

4

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อาทิตย์ บัวเกษ  

(  อาทิตย์ บัวเกษ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รามิล โพธิ์ถาวร  

(  รามิล โพธิ์ถาวร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พลเดช แก้วประจบ  

(  พลเดช แก้วประจบ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:04



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2564

20

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 553,937.99
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ สำนักบริหารจัดการน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ

553,937.99 บาท

2 199,970.97โรงสูบน้ำ(ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 412003 จำนวน 1.000 หลังละ 199,970.97 บาท

3 97,672.88รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 จำนวน 1.000 หลังละ 97,672.88 บาท

4 1,806.14ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001 จำนวน 1.000 หลังละ 1,806.14 บาท

5 402.01
ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002 (รายการฯ เฉพาะแห่ง) จำนวน 1.000

หลังละ 402.01 บาท

6 13,385.67ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 จำนวน 1.000 หลังละ 13,385.67 บาท

 5หน้า 1 จาก

 พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:07



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2564

20

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

7 127,413.39
การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005 จำนวน 1.000 หลังละ 127,413.39

บาท

8 29,105.75
การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007 จำนวน 1.000 หลังละ 29,105.75

บาท

9 62,860.54
การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006 จำนวน 1.000 หลังละ 62,860.54

บาท

10 15,795.87การประสานระบบไฟฟ้า รายการฯ เฉพาะแห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 15,795.87 บาท

11 360,646.49
ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100 จำนวน 1.000 หลังละ

360,646.49 บาท

 5หน้า 2 จาก

 พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:07



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2564

20

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

12 177,174.87งานเหล็ก จำนวน 1 หลังละ 177,174.87 บาท

13 40,090.36งานท่อและอุปกรณ์ จำนวน 1 หลังละ 40,090.36 บาท

14 16,025.06งานตบแต่ง จำนวน 1 หลังละ 16,025.06 บาท

15 11,170.17งานทาสี จำนวน 1 หลังละ 11,170.17 บาท

16 56,028.08งานอื่น ๆ จำนวน 1 หลังละ 56,028.08 บาท

17 92,724.75เสาเข็ม จำนวน 1 หลังละ 92,724.75 บาท

 5หน้า 3 จาก

 พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:07



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2564

20

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

18 953,395.45
หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์กเมตร แบบเลขที่ 3111030 จำนวน 1 หลังละ 953,395.45

บาท

19 88,781.11ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 88,781.11 บาท

20 114,920.14งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 5หน้า 4 จาก

 พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:07



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชหัวไทรควนชะลิก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2564

20

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 5 จาก 5

                 ราคากลาง 3,013,307.69

ราคากลาง (........... สามล้านหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์ ...........)

สรุป

 5หน้า 5 จาก

 พลเดช แก้วประจบ

29 พฤษภาคม 2564 19:46:07



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

หมู่ที่ 5 บ้านชายเขต ตำบลควนชะลิก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช

มีจำนวน

เมื่อวันที่    28 พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก / องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิกหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  รามิล โพธิ์ถาวร  

(  รามิล โพธิ์ถาวร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อาทิตย์ บัวเกษ  

(  อาทิตย์ บัวเกษ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พลเดช แก้วประจบ  

(  พลเดช แก้วประจบ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


