
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 59,379.47

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 39,054.67

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 1,710.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 100,144.14

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:52

100,144.14หมายเหตุ :  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

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 500.00 500.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 1.500 ลบ.ม. 545.17 817.75 99.00 148.50 966.26

    งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบ + คร่าว 23.000 ตร.ม. 215.60 4,958.80 133.00 3,059.00 8,017.80

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .220 ลบ.ม. 2,000.00 440.00 391.00 86.02 526.02

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 4.095 ลบ.ม. 2,100.00 8,599.50 391.00 1,601.15 10,200.65

    งานเหล็ก

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 6.000 กก. 35.05 210.30 0.00 0.00 210.30

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .027 ตัน 23,154.21 625.16 4,100.00 110.70 735.86

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .280 ตัน 18,728.97 5,244.11 4,100.00 1,148.00 6,392.11

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) .108 ตัน 18,427.57 1,990.17 3,300.00 356.40 2,346.58

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .052 ตัน 18,123.37 942.41 3,300.00 171.60 1,114.02

    งานโครงหลังคา

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

กลวงสี่เหลี่ยม

2.000 ท่อน 1,260.00 2,520.00 0.00 0.00 2,520.00

     - เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี 7.000 ท่อน 551.98 3,863.86 0.00 0.00 3,863.86

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

กลวงสี่เหลี่ยม

7.000 ท่อน 509.35 3,565.45 0.00 0.00 3,565.45

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

กลวงสี่เหลี่ยม

4.000 ท่อน 299.07 1,196.28 0.00 0.00 1,196.28

     - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 10,552.00 10,552.00 10,552.00

     - แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 6 มม. 8.000 แผ่น 90.00 720.00 0.00 0.00 720.00

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20

ม. หนา 5 มม.

62.000 แผ่น 54.21 3,361.02 0.00 0.00 3,361.02

3หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่ 37.200 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 1,674.00 1,674.00

     - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 13.000 แผ่น 42.06 546.78 0.00 0.00 546.78

     - ขอยึดกระเบื้อง 62.000 ตัว 4.21 261.02 0.00 0.00 261.02

     - ขอยึดครอบ 26.000 ตัว 4.21 109.46 0.00 0.00 109.46

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 86,145.03 39,972.07 26,536.00 19,407.37 59,379.47-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานผนังก่ออิฐ

     - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.000 ตร.ม. 216.80 4,769.60 89.00 1,958.00 6,727.60

     - ก่อซีเมนต์บล๊อค (19 x 39 x 9 ซม.) 1.900 ตร.ม. 136.33 259.02 86.00 163.40 422.43

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 46.000 ตร.ม. 59.36 2,730.56 82.00 3,772.00 6,502.56

   งานสี

4หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทาสีน้ำพลาสติก 69.000 ตร.ม. 33.06 2,281.14 30.00 2,070.00 4,351.14

     - ทาสีน้ำมัน 15.000 ตร.ม. 37.94 569.10 38.00 570.00 1,139.10

   งานอื่นๆ

     - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @

0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 351.88 8,093.24 92.00 2,116.00 10,209.24

     - ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว 2.000 ลบ.ฟ. 676.64 1,353.28 0.00 0.00 1,353.28

     - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 1.000 อัน 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00

     - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 3.000 อัน 30.00 90.00 0.00 0.00 90.00

     - แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 4.000 แผ่น 199.00 796.00 0.00 0.00 796.00

     - เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม. 7.200 เส้น 195.00 1,404.00 0.00 0.00 1,404.00

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

กลวงสี่เหลี่ยม

6.000 ท่อน 509.35 3,056.10 0.00 0.00 3,056.10

5หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00

     - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจุตรัส หรือ ขนมเปียกปูน

dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.

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

     - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" 1.000 ท่อน 168.22 168.22 100.00 100.00 268.22

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 3,038.58 26,677.26 1,897.00 12,377.40 39,054.67-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานไฟฟ้า

     - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์

และอุปกรณ์

2.000 ชุด 450.00 900.00 260.00 520.00 1,420.00

     - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 180.00 180.00 110.00 110.00 290.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 630.00 1,080.00 370.00 630.00 1,710.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 100,144.14

6หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 238.29

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 15,398.85

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 15,637.14

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:53

15,637.14หมายเหตุ :  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

    - ขุดดิน .390 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 48.75 48.75

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .030 ลบ.ม. 545.17 16.35 99.00 2.97 19.33

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

.050 ลบ.ม. 2,100.00 105.00 391.00 19.55 124.55

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .002 ตัน 18,728.97 37.45 4,100.00 8.20 45.66

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 21,374.14 158.80 4,715.00 79.47 238.29-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 1.000 ตร.ม. 216.80 216.80 89.00 89.00 305.80

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 2.300 ตร.ม. 59.36 136.52 82.00 188.60 325.13

    - รางระบายน้ำ 18.000 ม. 512.12 9,218.16 308.32 5,549.76 14,767.92

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 788.28 9,571.48 479.32 5,827.36 15,398.85-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 15,637.14

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:53



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,481.10

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 2,489.48

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,970.58

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:53

3,970.58หมายเหตุ :  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

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .300 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 37.50 37.50

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 .600 ลบ.ม. 2,100.00 1,260.00 306.00 183.60 1,443.60

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,100.00 1,260.00 431.00 221.10 1,481.10-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" 1.000 ท่อน 836.45 836.45 0.00 0.00 836.45

    - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 2 มม. .500 แผ่น 1,401.87 700.93 0.00 0.00 700.94

    - น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 " 6.000 ตัว 20.00 120.00 0.00 0.00 120.00

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

    - ทาสีน้ำมัน 1.900 ตร.ม. 37.94 72.08 0.00 0.00 72.09

    - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 2,426.26 1,989.46 500.00 500.00 2,489.48-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,970.58

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:53



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 5,195.89

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 5,195.89

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54

5,195.89หมายเหตุ :  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   อื่นๆ

    - แผ่นเหล็ก1.20 x 2.40 ม. หนา 3 มม. .500 แผ่น 2,149.53 1,074.76 0.00 0.00 1,074.77

    - เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 205.00 205.00 0.00 0.00 205.00

    - เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว หนา 2 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 195.00 195.00 0.00 0.00 195.00

    - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 189.00 189.00 0.00 0.00 189.00

    - เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 474.30 474.30 0.00 0.00 474.30

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

    - เหล็กแกนตัน dia 25 มม. 1.000 ชุด 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00

    - ลวดสลิง dia 3/16 นิ้ว 10.000 ม. 20.00 200.00 0.00 0.00 200.00

    - แกลลอนจุ 5 ลิตร 1.000 ลูก 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00

    - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00

    - ทาสีน้ำมัน 3.000 ตร.ม. 37.94 113.82 38.00 114.00 227.82

รวมค่าอื่นๆ - 3,840.77 3,371.88 1,748.00 1,824.00 5,195.89-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 5,195.89

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประตูรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 6,598.96

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 897.61

3 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,455.29

4 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 6,110.56

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54

44,698.83หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประตูรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 29,636.41

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 44,698.83

หน้า 2

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54

44,698.83หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   เสา/บานประตูรั้ว

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .400 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 50.00 50.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .050 ลบ.ม. 545.17 27.25 99.00 4.95 32.21

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .053 ลบ.ม. 2,000.00 106.00 391.00 20.72 126.72

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 .315 ลบ.ม. 2,100.00 661.50 391.00 123.17 784.67

     - เหล็กเสริม .048 ตัน 18,427.57 884.52 4,100.00 196.80 1,081.32

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 .700 กก. 35.05 24.53 0.00 0.00 24.54

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2" 3.000 ท่อน 714.00 2,142.00 0.00 0.00 2,142.00

     - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม.

ขนาดช่อง 38 มม.

5.250 ตร.ม. 110.00 577.50 0.00 0.00 577.50

     - บุ๊ชสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว 6.000 ตัว 95.00 570.00 0.00 0.00 570.00

     - กลอนเหล็กและกุญแจ 2.000 ชุด 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 650.00 650.00 650.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 24,306.79 5,553.30 5,756.00 1,045.64 6,598.96-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 3.000 ตร.ม. 59.36 178.08 82.00 246.00 424.08

    - ทาสีน้ำพลาสติก 3.000 ตร.ม. 33.06 99.18 30.00 90.00 189.18

    - ทาสีน้ำมัน 2.000 ตร.ม. 37.94 75.88 38.00 76.00 151.88

    - ไม้แบบ + คร่าว .380 ตร.ม. 215.60 81.92 133.00 50.54 132.47

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 345.96 435.06 283.00 462.54 897.61-

3   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .200 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 25.00 25.00

3หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .025 ลบ.ม. 545.17 13.62 99.00 2.48 16.11

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .030 ลบ.ม. 2,000.00 60.00 391.00 11.73 71.73

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 .140 ลบ.ม. 2,100.00 294.00 391.00 54.74 348.74

     - เหล็กเสริม .030 ตัน 18,427.57 552.82 3,300.00 99.00 651.83

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 .400 กก. 35.05 14.02 0.00 0.00 14.02

    งานสถาปัตยกรรม

      - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 1.500 ตร.ม. 59.36 89.04 82.00 123.00 212.04

      - ทาสีน้ำพลาสติก 1.500 ตร.ม. 33.06 49.59 0.00 0.00 49.59

      - ไม้แบบ + คร่าว .190 ตร.ม. 215.60 40.96 133.00 25.27 66.23

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 23,415.81 1,114.05 4,521.00 341.22 1,455.29-

4   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)

4หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 1.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 125.00 125.00

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 .105 ลบ.ม. 2,100.00 220.50 391.00 41.06 261.56

     - ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม. 180.000 เมตร 5.40 972.00 2.00 360.00 1,332.00

     - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. 9.000 ต้น 350.00 3,150.00 30.00 270.00 3,420.00

     - น๊อต dia. 4 มม. 81.000 ตัว 12.00 972.00 0.00 0.00 972.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,467.40 5,314.50 548.00 796.06 6,110.56-

5   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม 97.000 เมตร 265.73 25,775.81 39.80 3,860.60 29,636.41

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 265.73 25,775.81 39.80 3,860.60 29,636.41-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 44,698.83

5หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 57,835.27

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 57,835.27

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:54

57,835.27หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานขุดดิน

     - ขุดทรายใต้น้ำ 12.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 200.00 2,400.00 2,400.00

   งานท่อคอนกรีต

     - ท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร 8.000 ท่อน 1,750.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

     - ฝาปิดท่อ ขนาด 1.00 เมตร 1.000 ฝา 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 1,750.00

     - หินใหญ่คละ 40.000 ลบ.ม. 730.84 29,233.60 219.00 8,760.00 37,993.60

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.50 x 1.50 ม. หนา 0.20 เมตร

.450 ลบ.ม. 2,100.00 945.00 391.00 175.95 1,120.95

     - เหล็ก 9 มม. .025 ตัน 18,728.97 468.22 4,100.00 102.50 570.72

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 25,059.81 46,396.82 4,910.00 11,438.45 57,835.27-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 57,835.27

2หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 462,767.35

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 237,664.96

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 135,685.69

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 836,118.00

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก
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836,118.00หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 45.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 5,625.00 5,625.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 10.000 ลบ.ม. 545.17 5,451.70 99.00 990.00 6,441.70

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบ + คร่าว 337.000 ตร.ม. 215.60 72,657.20 133.00 44,821.00 117,478.20

   3. งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 3.200 ลบ.ม. 2,000.00 6,400.00 391.00 1,251.20 7,651.20

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 24.000 ลบ.ม. 2,100.00 50,400.00 391.00 9,384.00 59,784.00

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

กก/ลบ.ม.)

27.000 ลบ.ม. 2,050.47 55,362.69 391.00 10,557.00 65,919.69

     - ปูนทราย 1 : 4 1.000 ลบ.ม. 1,390.00 1,390.00 436.00 436.00 1,826.00

   งานเหล็ก

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .082 ตัน 23,154.21 1,898.64 4,100.00 336.20 2,234.85

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .688 ตัน 18,728.97 12,885.53 4,100.00 2,820.80 15,706.33

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) 3.362 ตัน 18,427.57 61,953.49 3,300.00 11,094.60 73,048.09

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 1.370 ตัน 18,123.37 24,829.01 3,300.00 4,521.00 29,350.02

     - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) .103 ตัน 18,294.86 1,884.37 3,300.00 339.90 2,224.27

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 160.000 กก. 35.05 5,608.00 0.00 0.00 5,608.00

   เสาเข็ม

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

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

51.000 ต้น 950.00 48,450.00 420.00 21,420.00 69,870.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 106,015.27 349,170.63 20,486.00 113,596.70 462,767.35-

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6" .300 ท่อน 4,578.00 1,373.40 276.00 82.80 1,456.20

3หน้า

ภาวินี ใจหนัก
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4" 2.000 ท่อน 2,632.32 5,264.64 192.00 384.00 5,648.64

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" 2.000 ท่อน 1,387.85 2,775.70 150.00 300.00 3,075.70

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2" 4.000 ท่อน 714.00 2,856.00 90.00 360.00 3,216.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1" 4.000 ท่อน 435.98 1,743.92 80.00 320.00 2,063.92

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4" 2.000 ท่อน 303.74 607.48 72.00 144.00 751.48

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" 1.000 ท่อน 243.93 243.93 60.00 60.00 303.93

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1

1/2"

1.000 ท่อน 106.54 106.54 68.00 68.00 174.54

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1" 1.000 ท่อน 65.42 65.42 40.00 40.00 105.42

    - ท่อแสตนเลส dia 1/2" 1.000 ท่อน 920.00 920.00 60.00 60.00 980.00

    - ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" 8.000 ตัว 10.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" 15.000 ตัว 15.00 225.00 0.00 0.00 225.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 1.000 ตัว 19.63 19.63 0.00 0.00 19.63

4หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 1.000 ตัว 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1" 3.000 ตัว 38.00 114.00 0.00 0.00 114.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" 3.000 ตัว 15.00 45.00 0.00 0.00 45.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4" 4.000 ตัว 18.00 72.00 0.00 0.00 72.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1" 7.000 ตัว 35.00 245.00 0.00 0.00 245.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" 5.000 ตัว 217.00 1,085.00 0.00 0.00 1,085.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" 8.000 ตัว 382.00 3,056.00 0.00 0.00 3,056.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" 1.000 ตัว 1,418.00 1,418.00 0.00 0.00 1,418.00

    - ข้องอ 90 ํ แสตนเลส dia. 1/2 " 3.000 ตัว 425.00 1,275.00 0.00 0.00 1,275.00

    - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00

    - ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 2.000 ตัว 25.00 50.00 0.00 0.00 50.00

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

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

5หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - รัดแยก dia 4" 1.000 ตัว 242.00 242.00 0.00 0.00 242.00

    - หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 6" 2.000 ตัว 610.00 1,220.00 0.00 0.00 1,220.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 6.000 ตัว 320.00 1,920.00 0.00 0.00 1,920.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 6.000 ตัว 350.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 6.000 แผ่น 35.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - ประเก็นยาง dia 4" 12.000 แผ่น 40.00 480.00 0.00 0.00 480.00

    - ประเก็นยาง dia 6" 3.000 แผ่น 60.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 144.000 ตัว 35.00 5,040.00 0.00 0.00 5,040.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3" 2.000 ชุด 7,650.00 15,300.00 0.00 0.00 15,300.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4"

แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 9,350.00 18,700.00 0.00 0.00 18,700.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 14,600.00 14,600.00 0.00 0.00 14,600.00

6หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว)

dia 4"

3.000 ชุด 9,450.00 28,350.00 0.00 0.00 28,350.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 8.000 ชุด 420.00 3,360.00 0.00 0.00 3,360.00

    - ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1" 3.000 อัน 250.00 750.00 0.00 0.00 750.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1" 2.000 ชุด 420.00 840.00 0.00 0.00 840.00

    - ท่อสั้นแสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย 4.000 ตัว 110.00 440.00 0.00 0.00 440.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4" 1.000 ชุด 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

    - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 102,027.50 102,027.50 102,027.50

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 74,382.41 133,818.66 103,115.50 103,846.30 237,664.96-

3   งานสถาปัตยกรรม

   งานก่ออิฐ

     - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 68.000 ตร.ม. 216.80 14,742.40 89.00 6,052.00 20,794.40

7หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ก่อซีเมนต์บล๊อคกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.) 2.400 ตร.ม. 136.33 327.19 86.00 206.40 533.59

   งานตบแต่งฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 180.000 ตร.ม. 59.36 10,684.80 82.00 14,760.00 25,444.80

     - ฉาบปูนขัดมัน 66.000 ตร.ม. 74.06 4,887.96 87.00 5,742.00 10,629.96

     - เทพื้นปูนทราย .900 ลบ.ม. 1,390.00 1,251.00 436.00 392.40 1,643.40

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 180.000 ตร.ม. 33.06 5,950.80 30.00 5,400.00 11,350.80

     - ทาสีน้ำมัน 23.000 ตร.ม. 37.94 872.62 38.00 874.00 1,746.62

     - ทาซีเมนต์เบส 90.000 ตร.ม. 135.00 12,150.00 40.00 3,600.00 15,750.00

   งานอื่น ๆ

     - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว 2.700 ลบ.ฟ. 1,238.00 3,342.60 110.00 297.00 3,639.60

     - ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว 1.200 ลบ.ฟ. 819.80 983.76 110.00 132.00 1,115.76

8หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80

x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน

2.000 ชุด 1,450.00 2,900.00 200.00 400.00 3,300.00

     - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x

2.00 ม.

2.000 ชุด 607.00 1,214.00 60.00 120.00 1,334.00

     - บานประตูไม้สักบานทึบ 0.80 x 2.00 ม. 4.000 บาน 3,500.00 14,000.00 200.00 800.00 14,800.00

     - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม. 8.000 บาน 550.00 4,400.00 130.00 1,040.00 5,440.00

     - กลอนขนาด 6 นิ้ว 8.000 อัน 30.00 240.00 0.00 0.00 240.00

     - กลอนขนาด 4 นิ้ว 16.000 อัน 25.00 400.00 0.00 0.00 400.00

     - ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว 8.000 อัน 15.00 120.00 0.00 0.00 120.00

     - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 28.000 อัน 30.00 840.00 0.00 0.00 840.00

     - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 8.000 อัน 35.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - สายยูพร้อมกุญแจ 2.000 ชุด 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

     - แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม. 1.000 แผ่น 125.00 125.00 0.00 0.00 125.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม. หนา 3/16 นิ้ว 2.000 แผ่น 90.00 180.00 0.00 0.00 180.00

     - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 450.00 450.00 0.00 0.00 450.00

     - เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม. 1.000 ท่อน 1,367.76 1,367.76 0.00 0.00 1,367.76

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

3.000 แผ่น 255.00 765.00 0.00 0.00 765.00

     - พุกตัวหนอน dia 6 มม. 9.000 ตัว 15.00 135.00 0.00 0.00 135.00

     - น๊อตสแตนเลส dia 3/8" 9.000 ตัว 30.00 270.00 0.00 0.00 270.00

     - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 1,340.00 1,340.00 1,340.00

     - ทรายกรองเร็ว 1.200 ลบ.ม. 1,650.00 1,980.00 400.00 480.00 2,460.00

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

     - ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง 1.000 ชุด 3,250.00 3,250.00 1,030.00 1,030.00 4,280.00

   งานไฟฟ้า

10หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์

และอุปกรณ์

3.000 ชุด 450.00 1,350.00 260.00 780.00 2,130.00

     - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 2.000 ชุด 180.00 360.00 110.00 220.00 580.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 20,175.11 91,699.89 5,238.00 43,985.80 135,685.69-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 836,118.00

11หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 389,306.01

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 24,739.51

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 32,610.14

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 446,655.66

หน้า 1
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 214.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 26,750.00 26,750.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 5.000 ลบ.ม. 545.17 2,725.85 99.00 495.00 3,220.85

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบ + คร่าว 202.000 ตร.ม. 215.60 43,551.20 133.00 26,866.00 70,417.20

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 5.000 ลบ.ม. 2,000.00 10,000.00 391.00 1,955.00 11,955.00

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

6.000 ลบ.ม. 2,100.00 12,600.00 391.00 2,346.00 14,946.00

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

กก/ลบ.ม.)

29.000 ลบ.ม. 2,050.47 59,463.63 391.00 11,339.00 70,802.63

     - น้ำยากันซึม 116.000 ลิตร 35.00 4,060.00 0.00 0.00 4,060.00

2หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .025 ตัน 23,154.21 578.85 4,100.00 102.50 681.36

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .540 ตัน 18,728.97 10,113.64 4,100.00 2,214.00 12,327.64

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) 1.510 ตัน 18,427.57 27,825.63 3,300.00 4,983.00 32,808.63

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 2.715 ตัน 18,123.37 49,204.94 3,300.00 8,959.50 58,164.45

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 145.000 กก. 35.05 5,082.25 0.00 0.00 5,082.25

   เสาเข็ม

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

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

57.000 ต้น 950.00 54,150.00 420.00 23,940.00 78,090.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 86,365.41 279,355.99 16,750.00 109,950.00 389,306.01-

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานท่อและอุปกรณ์

3หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6" .200 ท่อน 4,578.00 915.60 276.00 55.20 970.80

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4" .200 ท่อน 2,632.32 526.46 192.00 38.40 564.86

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" 1.000 ท่อน 1,387.85 1,387.85 150.00 150.00 1,537.85

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 6" 1.000 ตัว 1,418.00 1,418.00 0.00 0.00 1,418.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" 2.000 ตัว 1,418.00 2,836.00 0.00 0.00 2,836.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,400.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 2.000 ตัว 526.00 1,052.00 0.00 0.00 1,052.00

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

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

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

     - เทปพันเกลียว 10.000 ม้วน 12.00 120.00 0.00 0.00 120.00

     - ประเก็นยาง dia 3" 12.000 แผ่น 35.00 420.00 0.00 0.00 420.00

     - ประเก็นยาง dia 4" 1.000 แผ่น 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 3" 56.000 ตัว 25.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00

     - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 15,412.17 21,095.91 4,018.00 3,643.60 24,739.51-

3   งานสถาปัตยกรรม

   งานตบแต่ง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 57.000 ตร.ม. 59.36 3,383.52 0.00 0.00 3,383.52

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 57.000 ตร.ม. 33.06 1,884.42 30.00 1,710.00 3,594.42

     - ทาสีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 37.94 189.70 38.00 190.00 379.70

     - ทาซีเมนต์เบส 95.000 ตร.ม. 135.00 12,825.00 40.00 3,800.00 16,625.00

   งานอื่น ๆ

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

5หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

2.500 แผ่น 255.00 637.50 0.00 0.00 637.50

     - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว 2.000 แผ่น 70.00 140.00 0.00 0.00 140.00

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

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

     - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 จุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 6,600.36 25,610.14 1,408.00 7,000.00 32,610.14-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 446,655.66
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 396,178.90

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 80,281.06

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 94,501.92

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 570,961.88

หน้า 1
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 59.900 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 7,487.50 7,487.50

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 2.300 ลบ.ม. 545.17 1,253.89 99.00 227.70 1,481.59

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบ + คร่าว 234.000 ตร.ม. 215.60 50,450.40 133.00 31,122.00 81,572.40

     - ค้ำยัน 50.000 ลบ.ฟ. 546.73 27,336.50 50.00 2,500.00 29,836.50

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 2.300 ลบ.ม. 2,000.00 4,600.00 391.00 899.30 5,499.30

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

25.300 ลบ.ม. 2,100.00 53,130.00 485.00 12,270.50 65,400.50

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

กก/ลบ.ม.)

9.500 ลบ.ม. 2,050.47 19,479.46 0.00 0.00 19,479.47

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - น้ำยากันซึม 38.000 ลิตร 35.00 1,330.00 0.00 0.00 1,330.00

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .065 ตัน 23,154.21 1,505.02 4,100.00 266.50 1,771.52

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 1.042 ตัน 18,728.97 19,515.58 3,300.00 3,438.60 22,954.19

     - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) .757 ตัน 18,427.57 13,949.67 3,300.00 2,498.10 16,447.77

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .895 ตัน 18,123.37 16,220.41 3,300.00 2,953.50 19,173.92

     - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) 2.686 ตัน 18,294.86 49,139.99 3,300.00 8,863.80 58,003.79

     - ลวดผูกเหล็ก No 18 109.000 กก. 35.05 3,820.45 0.00 0.00 3,820.45

   เสาเข็ม

     - เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20.00 ม. 8.000 ต้น 6,490.00 51,920.00 1,250.00 10,000.00 61,920.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 110,747.00 313,651.37 19,833.00 82,527.50 396,178.90-

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4" 3.000 ท่อน 2,632.32 7,896.96 192.00 576.00 8,472.96

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" 6.000 ท่อน 1,387.85 8,327.10 150.00 900.00 9,227.10

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 12.000 ตัว 350.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

     - ประเก็นยาง dia 4" 9.000 แผ่น 40.00 360.00 0.00 0.00 360.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"

(ตีนเป็ด)

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

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"

(ตีนเป็ด

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

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 2.000 ตัว 1,850.00 3,700.00 0.00 0.00 3,700.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 26.000 ตัว 290.00 7,540.00 0.00 0.00 7,540.00

     - ประเก็นยาง dia 3" 22.000 แผ่น 35.00 770.00 0.00 0.00 770.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน 160.000 ตัว 35.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00

4หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 4.000 ตัว 1,550.00 6,200.00 0.00 0.00 6,200.00

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

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 6,936.00 6,936.00 0.00 0.00 6,936.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00

     - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3" 1.000 ตัว 217.00 217.00 0.00 0.00 217.00

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

     - น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 " 72.000 ตัว 25.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

     - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 12.00 288.00 0.00 0.00 288.00

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

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

     - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 23,870.17 68,205.06 10,942.00 12,076.00 80,281.06-

5หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานสถาปัตยกรรม

   งานปูนฉาบ ,ตบแต่ง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 180.000 ตร.ม. 59.36 10,684.80 82.00 14,760.00 25,444.80

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 180.000 ตร.ม. 33.06 5,950.80 30.00 5,400.00 11,350.80

     - ทาสีน้ำมัน 28.000 ตร.ม. 37.94 1,062.32 38.00 1,064.00 2,126.32

     - ทาซีเมนต์เบส 55.000 ตร.ม. 135.00 7,425.00 40.00 2,200.00 9,625.00

   งานอื่น ๆ

     - บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก 1.000 ชุด 20,980.00 20,980.00 3,960.00 3,960.00 24,940.00

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

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

     - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม. 1.000 ชุด 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

6หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20

ตร.ม.

7.000 แผ่น 70.00 490.00 0.00 0.00 490.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

3.000 แผ่น 255.00 765.00 0.00 0.00 765.00

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

     - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 36,420.36 62,207.92 9,060.00 32,294.00 94,501.92-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 570,961.88

7หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 105,744.01

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 105,744.01

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57

105,744.01หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" 7.500 ท่อน 1,387.85 10,408.87 150.00 1,125.00 11,533.88

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4" 5.000 ท่อน 2,632.32 13,161.60 192.00 960.00 14,121.60

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

3/4"

1.000 ท่อน 49.53 49.53 0.00 0.00 49.53

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 2.000 ตัว 1,400.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 8.000 ตัว 1,550.00 12,400.00 0.00 0.00 12,400.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 2.000 ตัว 1,850.00 3,700.00 0.00 0.00 3,700.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 2,350.00 2,350.00 0.00 0.00 2,350.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 8.000 ตัว 320.00 2,560.00 0.00 0.00 2,560.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 1.000 ตัว 258.00 258.00 0.00 0.00 258.00

    - สามทางลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 1,970.00 1,970.00 0.00 0.00 1,970.00

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 22.000 ตัว 290.00 6,380.00 0.00 0.00 6,380.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 9,350.00 9,350.00 0.00 0.00 9,350.00

    - มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4" 1.000 ชุด 21,256.00 21,256.00 0.00 0.00 21,256.00

    - ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4" 1.000 อัน 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม dia 3" 3.000 ตัว 385.00 1,155.00 0.00 0.00 1,155.00

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4" 5.000 ตัว 4.00 20.00 0.00 0.00 20.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 20.000 แผ่น 35.00 700.00 0.00 0.00 700.00

    - ประเก็นยาง dia 4" 9.000 แผ่น 40.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 152.000 ตัว 35.00 5,320.00 0.00 0.00 5,320.00

    - เทปพันเกลียว 20.000 ม้วน 12.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 47,194.70 96,459.00 7,542.00 9,285.00 105,744.01-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 105,744.01

3หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 51,069.86

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 51,069.86

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57

51,069.86หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" 1.000 ท่อน 1,387.85 1,387.85 0.00 0.00 1,387.85

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2" 1.000 ท่อน 1,123.36 1,123.36 0.00 0.00 1,123.36

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" 2.000 ท่อน 243.93 487.86 0.00 0.00 487.86

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

3/4"

1.000 ท่อน 49.53 49.53 0.00 0.00 49.53

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม. 3.000 ท่อน 69.00 207.00 0.00 0.00 207.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 4.000 ตัว 22.00 88.00 0.00 0.00 88.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 2.000 ตัว 19.63 39.26 0.00 0.00 39.26

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,550.00 4,650.00 0.00 0.00 4,650.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,860.00 5,580.00 0.00 0.00 5,580.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 7.000 ตัว 320.00 2,240.00 0.00 0.00 2,240.00

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4" 2.000 ตัว 20.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1

1/2-2 1/2 นิ้ว

2.000 ตัว 520.00 1,040.00 0.00 0.00 1,040.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 2.000 ตัว 160.00 320.00 0.00 0.00 320.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3" 2.000 ตัว 217.00 434.00 0.00 0.00 434.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" 11.000 ตัว 15.00 165.00 0.00 0.00 165.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 8.000 ตัว 10.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 4.000 ตัว 8.00 32.00 0.00 0.00 32.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3"

แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 6,936.00 13,872.00 0.00 0.00 13,872.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3" 2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4" 2.000 ชุด 264.00 528.00 0.00 0.00 528.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 4.000 ชุด 250.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

3หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เกย์วัดความดัน 0-60 psi. 2.000 อัน 650.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00

    - เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2" 4.000 ตัว 3.00 12.00 0.00 0.00 12.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 12.00 24.00 0.00 0.00 24.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 18.000 แผ่น 35.00 630.00 0.00 0.00 630.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" 72.000 ตัว 20.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00

    - ทำเกลียว 40.000 จุด 0.00 0.00 10.00 400.00 400.00

    - ค่าแรงรวม 1.000 งาน 0.00 0.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 20,665.30 45,169.86 5,510.00 5,900.00 51,069.86-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 51,069.86

4หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 246,810.88

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 246,810.88

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57

246,810.88หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4" 100.000 ท่อน 598.13 59,813.00 320.00 32,000.00 91,813.00

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3" 100.000 ท่อน 369.16 36,916.00 200.00 20,000.00 56,916.00

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2" 250.000 ท่อน 168.22 42,055.00 100.00 25,000.00 67,055.00

    - ข้องอ 90 องศา พีวีซี ขนาด 4" ชั้น 13.5 2.000 อัน 153.74 307.48 0.00 0.00 307.48

    - ข้องอ 90 องศา พีวีซี ขนาด 2" ชั้น 13.5 10.000 อัน 28.04 280.40 0.00 0.00 280.40

    - สามทางลด พีวีซี ขนาด 4"-3" ชั้น 13.5 2.000 อัน 184.00 368.00 0.00 0.00 368.00

    - สามทางลด พีวีซี ขนาด 3"-2" ชั้น 13.5 4.000 อัน 84.00 336.00 0.00 0.00 336.00

    - ข้อลด พีวีซี ขนาด 4"-3" ชั้น 13.5 2.000 อัน 50.00 100.00 0.00 0.00 100.00

    - น้ำยาต่อท่อ พีวีซี ชนิด 500 กรัม (กระป๋อง) 75.000 กระป๋อง 121.00 9,075.00 0.00 0.00 9,075.00

    - เทปพันเกลียว ( ม้วน ) 3.000 ม้วน 12.00 36.00 0.00 0.00 36.00

    - ประตูน้ำ ขนาด 4" 1.000 อัน 510.00 510.00 0.00 0.00 510.00

    - ประตูน้ำ ขนาด 3" 1.000 อัน 359.00 359.00 0.00 0.00 359.00

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูน้ำ ขนาด 2" 4.000 อัน 200.00 800.00 0.00 0.00 800.00

    - ข้อต่อตรง 4 นิ้ว 100.000 อัน 86.92 8,692.00 0.00 0.00 8,692.00

    - ข้อต่อตรง 3 นิ้ว 100.000 อัน 46.73 4,673.00 0.00 0.00 4,673.00

    - ข้อต่อตรง 2 นิ้ว 250.000 อัน 21.96 5,490.00 0.00 0.00 5,490.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 2,992.90 169,810.88 620.00 77,000.00 246,810.88-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 246,810.88

3หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่น ๆ รวม 700.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 700.00

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:58

700.00หมายเหตุ :  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   อื่น ๆ

    - ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00

รวมค่าอื่น ๆ - 0.00 0.00 700.00 700.00 700.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 700.00

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 14,750.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 14,750.00

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:58

14,750.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)

     - เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. 1.000 ต้น 1,860.00 1,860.00 500.00 500.00 2,360.00

     - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน

พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.

30.000 ม. 25.00 750.00 0.00 0.00 750.00

     - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ 4.000 ชุด 2,200.00 8,800.00 210.00 840.00 9,640.00

     - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 1.000 รายการ 350.00 350.00 0.00 0.00 350.00

     - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 1.000 ชุด 1,200.00 1,200.00 450.00 450.00 1,650.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 5,635.00 12,960.00 1,160.00 1,790.00 14,750.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 14,750.00

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน 5.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 3,600.00

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 14,872.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 18,472.00

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:58

18,472.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - สายดรอปวายด์ ขนาด 2x1.5 sq.mm. 200.000 เมตร 18.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 18.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00-

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2" 50.000 ท่อน 168.22 8,411.00 100.00 5,000.00 13,411.00

    - ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด 2" 50.000 อัน 21.96 1,098.00 0.00 0.00 1,098.00

    - น้ำยาต่อท่อ พีวีซี ชนิด 250 กรัม (กระป๋อง) 3.000 กระป๋อง 121.00 363.00 0.00 0.00 363.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 311.18 9,872.00 100.00 5,000.00 14,872.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 18,472.00

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ค่าปรับพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 35,050.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 35,050.50

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:59

35,050.50หมายเหตุ :  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

    - ดินถม ขนาดพื้นที่ 30x30x0.50 ม. 450.000 ลบ.ม. 77.89 35,050.50 0.00 0.00 35,050.50

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 77.89 35,050.50 0.00 0.00 35,050.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 35,050.50

2หน้า

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 ประแจคอม้าขนาด 24 รวม 2,100.00

2 ประแจเลื่อนขนาด 10 รวม 460.00

3 เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 รวม 410.00

หน้า 1

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51

170,900.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 คีมล๊อคขนาด 10 รวม 230.00

5 ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ รวม 110.00

6
ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.

ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ
รวม 210.00

7 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5 รวม 2,850.00

หน้า 2

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51

170,900.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

8
คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600

แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง

(Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า

รวม 2,300.00

9 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ รวม 3,800.00

10 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ รวม 3,000.00

11 สารส้ม รวม 7,000.00

12 ไขควงลองไฟ รวม 40.00

หน้า 3

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51

170,900.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

13 ไขควงปากแฉก ขนาด 4 รวม 45.00

14 ไขควงปากแบน ขนาด 4 รวม 45.00

15 ถังผสมสารละลายคลอรีน รวม 1,200.00

16 ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.) รวม 3,300.00

17 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน รวม 10,500.00

18 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ รวม 2,900.00

หน้า 4

ภาวินี ใจหนัก
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170,900.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พะเยาเชียงคำเชียงบานตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

19
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส

(2.2kW)
รวม 30,400.00

20
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3

เฟส (2.2 kW)
รวม 26,000.00

21
เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3

แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์
รวม 65,000.00

22
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส

(2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์
รวม 9,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 170,900.00

หน้า 5
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170,900.00หมายเหตุ :  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 ประแจคอม้าขนาด 24

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

รวมค่าประแจคอม้าขนาด 24 - 1,050.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00-

2 ประแจเลื่อนขนาด 10

2.1 ประแจเลื่อนขนาด10" 1.000 ตัว 460.00 0.00 0.00 460.00

รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10 - 460.00 460.00 0.00 0.00 460.00-

3 เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12

3.1 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12" 1.000 ชุด 410.00 0.00 0.00 410.00

รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 - 410.00 410.00 0.00 0.00 410.00-

4 คีมล๊อคขนาด 10

หน้า 3
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4.1

คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า

1.000 อัน 230.00 0.00 0.00 230.00

รวมค่าคีมล๊อคขนาด 10 - 230.00 230.00 0.00 0.00 230.00-

5 ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์

5.1 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ 1.000 อัน 110.00 0.00 0.00 110.00

รวมค่าฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ - 110.00 110.00 0.00 0.00 110.00-

6 ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ

ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ

6.1

ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ

1.000 อัน 210.00 0.00 0.00 210.00

รวมค่าตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.

ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ

- 210.00 210.00 0.00 0.00 210.00-

หน้า 4
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

7 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5

7.1

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5

1.000 ตู้ 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00

รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5 - 2,850.00 2,850.00 0.00 0.00 2,850.00-

8 คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600

แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง

(Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า

8.1

คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรั

บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา

มต้านทานกระแสไฟฟ้า

1.000 ตัว 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00

หน้า 5
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าคลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า

600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5

ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า

- 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00-

9 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ

9.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ 1.000 ชุด 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00

รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ - 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00-

10 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ

10.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ 1.000 ชุด 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ - 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00-

11 สารส้ม

หน้า 6
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

11.1 สารส้ม 1,000.000 กก. 7.00 0.00 0.00 7,000.00

รวมค่าสารส้ม - 7.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00-

12 ไขควงลองไฟ

12.1 ไขควงลองไฟ 1.000 อัน 40.00 0.00 0.00 40.00

รวมค่าไขควงลองไฟ - 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00-

13 ไขควงปากแฉก ขนาด 4

13.1 ไขควงปากแฉกขนาด4" 1.000 อัน 45.00 0.00 0.00 45.00

รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4 - 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00-

14 ไขควงปากแบน ขนาด 4

14.1 ไขควงปากแบนขนาด4" 1.000 อัน 45.00 0.00 0.00 45.00

หน้า 7
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4 - 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00-

15 ถังผสมสารละลายคลอรีน

15.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน 1.000 ถัง 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

รวมค่าถังผสมสารละลายคลอรีน - 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00-

16 ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)

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

รวมค่าผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50

กก.)

- 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00-

17 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

17.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

หน้า 8
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน - 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00-

18 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

18.1 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 1.000 ชุด 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

รวมค่าเครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ - 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00-

19 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส

(2.2kW)

19.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2kW) 2.000 เครื่อง 15,200.00 0.00 0.00 30,400.00

รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส

(2.2kW)

- 15,200.00 30,400.00 0.00 0.00 30,400.00-

20 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3

เฟส (2.2 kW)

หน้า 9
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

20.1

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2

kW)

2.000 ชุด 13,000.00 0.00 0.00 26,000.00

รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3

แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW)

- 13,000.00 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00-

21 เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3

แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์

21.1

เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1

เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์

2.000 เครื่อง 32,500.00 0.00 0.00 65,000.00

รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible

ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์

- 32,500.00 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00-

หน้า10
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

22 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส

(2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์

22.1

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2k

1.000 ชุด 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า

1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์

- 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า11
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 1หน้า 1 จาก

เชียงบาน เชียงคำ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

พะเยา แบบเลขที่

เมื่อวันที่    09 มิถุนายน 2563

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

-

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน 1.000 16,000.00รายการ จำเป็นต้องทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

2 ขยายเขตไฟฟ้าภายนอก 1.000 108,844.68รายการ จำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า

124,844.68รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:34



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

แบบเลขที่ -จังหวัดอำเภอตำบล เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

จำเป็นต้องทดสอบดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

หน่วย : บาท

1 ทดสอบดิน 16,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

16,000.00

0.00

16,000.00

หน้า 1 จาก 2

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

แบบเลขที่ -จังหวัดอำเภอตำบล เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

จำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า

หน่วย : บาท

1 ขยายเขตไฟฟ้า 108,844.68 จำเป็นต้องขยาย

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

108,844.68

0.00

108,844.68

หน้า 2 จาก 2

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำดิบ

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 130,547.90100,144.14โรงสูบน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 130,547.90

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    130,547.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 130,547.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:34



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำดิบ

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 130,547.90

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    130,547.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 130,547.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:34



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 20,384.5715,637.14รางระบายน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 20,384.57

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    20,384.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,384.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:35



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 20,384.57

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    20,384.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,384.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:35



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 5,176.043,970.58ป้ายการประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 5,176.04

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    5,176.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,176.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:35



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 5,176.04

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    5,176.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,176.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:35



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 6,773.365,195.89ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส1

รวมค่าก่อสร้าง 6,773.36

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,773.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,773.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:35



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 6,773.36

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,773.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,773.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:35



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้ว

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 58,269.3944,698.83ประตูรั้ว1

รวมค่าก่อสร้าง 58,269.39

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    58,269.39 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,269.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้ว

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 58,269.39

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    58,269.39 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,269.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:36



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำ

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 75,394.0557,835.27ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 75,394.05

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    75,394.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 75,394.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำ

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 75,394.05

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    75,394.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 75,394.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:36



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

11

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 1,089,963.42836,118.00ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง1

รวมค่าก่อสร้าง 1,089,963.42

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,089,963.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,089,963.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:37



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

11

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,089,963.42

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,089,963.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,089,963.42 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:37



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 582,260.31446,655.66ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร1

รวมค่าก่อสร้าง 582,260.31

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    582,260.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 582,260.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:38



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 582,260.31

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    582,260.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 582,260.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:38



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 744,305.90570,961.88หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร1

รวมค่าก่อสร้าง 744,305.90

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    744,305.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 744,305.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:39



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 744,305.90

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    744,305.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 744,305.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 137,847.89105,744.01การประสานท่อระหว่างระบบ1

รวมค่าก่อสร้าง 137,847.89

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    137,847.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 137,847.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:39



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 137,847.89

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    137,847.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 137,847.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 66,574.6651,069.86การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี1

รวมค่าก่อสร้าง 66,574.66

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    66,574.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,574.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:40



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 66,574.66

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    66,574.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,574.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:40



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 321,742.66246,810.88ระบบท่อจ่ายน้ำประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 321,742.66

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    321,742.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 321,742.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:40



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 321,742.66

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    321,742.66 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 321,742.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:40



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 912.52700.00เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน1

รวมค่าก่อสร้าง 912.52

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    912.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 912.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:40



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 912.52

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    912.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 912.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:40



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 19,228.1014,750.00การประสานระบบไฟฟ้าภายใน1

รวมค่าก่อสร้าง 19,228.10

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    19,228.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,228.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:41



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 19,228.10

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    19,228.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,228.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:41



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

5.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 24,080.0918,472.005.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด1

รวมค่าก่อสร้าง 24,080.09

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    24,080.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,080.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:41



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

5.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 24,080.09

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    24,080.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,080.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:41



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ค่าปรับพื้นที่

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 45,691.8335,050.50ค่าปรับพื้นที่1

รวมค่าก่อสร้าง 45,691.83

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    45,691.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,691.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:41



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ค่าปรับพื้นที่

09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   5  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 45,691.83

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      1.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    45,691.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 45,691.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:41



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  พิมพ์วลัญช์ หายทุกข์  

(  พิมพ์วลัญช์ หายทุกข์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ศิริรัตน์ รินแก้ว  

(  ศิริรัตน์ รินแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาวินี ใจหนัก  

(  ภาวินี ใจหนัก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ธีรวัฒน์ บัวหลวง  

(  ธีรวัฒน์ บัวหลวง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  แดนเหนือ บุตรเนียม  

(  แดนเหนือ บุตรเนียม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:41



 4หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พะเยา

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เชียงคำ

09 มิถุนายน 2563

เชียงบาน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

2,247.00ประแจคอม้าขนาด 241 2,100.00 147.00

492.20ประแจเลื่อนขนาด 102 460.00 32.20

438.70เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 123 410.00 28.70

246.10คีมล๊อคขนาด 104 230.00 16.10

117.70ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์5 110.00 7.70

รวมค่าก่อสร้าง 3,541.70

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51



 4หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พะเยา

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เชียงคำ

09 มิถุนายน 2563

เชียงบาน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

224.70ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ

ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ
6 210.00 14.70

3,049.50ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.57 2,850.00 199.50

2,461.00คลิ๊ปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์

ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range)

วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า

8 2,300.00 161.00

4,066.00เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ9 3,800.00 266.00

3,210.00เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ10 3,000.00 210.00

รวมค่าก่อสร้าง 16,552.90

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51



 4หน้า 3 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พะเยา

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เชียงคำ

09 มิถุนายน 2563

เชียงบาน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

7,490.00สารส้ม11 7,000.00 490.00

42.80ไขควงลองไฟ12 40.00 2.80

48.15ไขควงปากแฉก ขนาด 413 45.00 3.15

48.15ไขควงปากแบน ขนาด 414 45.00 3.15

1,284.00ถังผสมสารละลายคลอรีน15 1,200.00 84.00

3,531.00ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)16 3,300.00 231.00

11,235.00เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน17 10,500.00 735.00

รวมค่าก่อสร้าง 40,232.00

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51



 4หน้า 4 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พะเยา

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เชียงคำ

09 มิถุนายน 2563

เชียงบาน อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

3,103.00เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ18 2,900.00 203.00

32,528.00เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2kW)19 30,400.00 2,128.00

27,820.00ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส

(2.2 kW)
20 26,000.00 1,820.00

69,550.00เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า

1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์
21 65,000.00 4,550.00

9,630.00ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2

kW) พร้อมอุปกรณ์
22 9,000.00 630.00

รวมค่าก่อสร้าง 182,863.00

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:47:51



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

-

เชียงบาน เชียงคำ พะเยาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ศิริรัตน์ รินแก้ว  

(  ศิริรัตน์ รินแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พิมพ์วลัญช์ หายทุกข์  

(  พิมพ์วลัญช์ หายทุกข์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธีรวัฒน์ บัวหลวง  

(  ธีรวัฒน์ บัวหลวง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  แดนเหนือ บุตรเนียม  

(  แดนเหนือ บุตรเนียม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาวินี ใจหนัก  

(  ภาวินี ใจหนัก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:41



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พะเยาเชียงคำเชียงบาน

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มิถุนายน 2563

18

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 130,547.90โรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 130,547.90 บาท

2 20,384.57รางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 20,384.57 บาท

3 5,176.04ป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 5,176.04 บาท

4 6,773.36ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน 1.000 หลังละ 6,773.36 บาท

5 58,269.39ประตูรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 58,269.39 บาท

6 75,394.05ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 75,394.05 บาท

7 1,089,963.42
ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1.000 หลังละ

1,089,963.42 บาท

 4หน้า 1 จาก

 ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:45



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พะเยาเชียงคำเชียงบาน

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มิถุนายน 2563

18

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8 582,260.31ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 582,260.31 บาท

9 744,305.90หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 744,305.90 บาท

10 137,847.89การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 137,847.89 บาท

11 66,574.66การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 66,574.66 บาท

12 321,742.66ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 321,742.66 บาท

13 912.52เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1.000 หลังละ 912.52 บาท

14 19,228.10การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 19,228.10 บาท

 4หน้า 2 จาก

 ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:45



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พะเยาเชียงคำเชียงบาน

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มิถุนายน 2563

18

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

15 24,080.09
5.1 เครื่องสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด จำนวน 1.000 หลังละ 24,080.09

บาท

16 45,691.83ค่าปรับพื้นที่ จำนวน 1.000 หลังละ 45,691.83 บาท

17 182,863.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

18 124,844.68งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 4หน้า 3 จาก

 ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:45



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พะเยาเชียงคำเชียงบาน

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มิถุนายน 2563

18

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 4 จาก 4

                 ราคากลาง 3,636,860.37

ราคากลาง (........... สามล้านหกแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 4หน้า 4 จาก

 ภาวินี ใจหนัก

09 มิถุนายน 2563 11:48:45



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เชียงบาน เชียงคำ พะเยา

มีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มิถุนายน 2563

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ธีรวัฒน์ บัวหลวง  

(  ธีรวัฒน์ บัวหลวง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ศิริรัตน์ รินแก้ว  

(  ศิริรัตน์ รินแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พิมพ์วลัญช์ หายทุกข์  

(  พิมพ์วลัญช์ หายทุกข์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาวินี ใจหนัก  

(  ภาวินี ใจหนัก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 4  บ้านเชียงบาน ต. เชียงบาน (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เชียงบาน เชียงคำ พะเยา

มีจำนวน

เมื่อวันที่    09 มิถุนายน 2563

-

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  แดนเหนือ บุตรเนียม  

(  แดนเหนือ บุตรเนียม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


