
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

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

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

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

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

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

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง

18 พฤษภาคม 2563 2,166,608.59

2,415,000.00

       6.1   รายงาน ปร.4

       6.2   รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

       6.3   รายงาน ปร.5 (ก)

       6.4   รายงาน ปร.5 (ข)

       6.5   รายงาน ปร.6

       6.6   รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   วัลลภ จำปาศักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

       7.2   ภาวิณี แก้วแก่น กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

       7.3   ศราวุธ อุปพระจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

       7.4   ดารุณี ภักดีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยาการบุคคล

       7.5   ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

โดยสังเขป

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

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

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 435,405.32

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 435,405.32

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:04

435,405.32หมายเหตุ :  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 25.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 3,125.00 3,125.00

     - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 3.000 ลบ.ม. 364.49 1,093.47 99.00 297.00 1,390.47

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว 220.000 ตร.ม. 121.50 26,730.00 154.00 33,880.00 60,610.00

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

     - ตะปู 48.000 กก. 42.43 2,036.64 0.00 0.00 2,036.64

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .500 ลบ.ม. 1,719.31 859.65 391.00 195.50 1,055.16

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ตร.ซม.)

14.000 ลบ.ม. 1,783.80 24,973.20 391.00 5,474.00 30,447.20

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

กก./ตร.ซม.)

4.500 ลบ.ม. 1,822.43 8,200.93 391.00 1,759.50 9,960.44

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) 65.000 กก. 20.56 1,336.40 4.10 266.50 1,602.90

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 1,021.000 กก. 19.93 20,348.53 4.10 4,186.10 24,534.63

     - เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 465.000 กก. 20.30 9,439.50 3.30 1,534.50 10,974.00

     - เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 1,022.000 กก. 20.30 20,746.60 3.30 3,372.60 24,119.20

     - เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น) 788.000 กก. 20.29 15,988.52 2.90 2,285.20 18,273.72

     - ลวดผูกเหล็ก No.18 98.000 กก. 31.78 3,114.44 0.00 0.00 3,114.44

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4" 3.000 ท่อน 2,164.72 6,494.16 0.00 0.00 6,494.16

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3" 6.000 ท่อน 1,542.06 9,252.36 0.00 0.00 9,252.36

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 4" 12.000 ตัว 420.00 5,040.00 0.00 0.00 5,040.00

3หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3" 26.000 ตัว 360.00 9,360.00 0.00 0.00 9,360.00

     - ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia. 4" x 3" 1.000 ตัว 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00 1,320.00

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

     - 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. 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 6,836.00 6,836.00 0.00 0.00 6,836.00

     - 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

     - ประเก็นยาง dia. 4" 9.000 แผ่น 35.00 315.00 0.00 0.00 315.00

4หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ประเก็นยาง dia. 3" 22.000 แผ่น 30.00 660.00 0.00 0.00 660.00

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

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

     - น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8" 72.000 ตัว 15.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00

     - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 12.00 288.00 0.00 0.00 288.00

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

   งานผิวผนัง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน 160.000 ตร.ม. 55.00 8,800.00 100.00 16,000.00 24,800.00

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 160.000 ตร.ม. 35.00 5,600.00 30.00 4,800.00 10,400.00

     - ทาสีน้ำมัน 27.000 ตร.ม. 45.00 1,215.00 38.00 1,026.00 2,241.00

     - ทาซีเมนต์เบส 31.000 ตร.ม. 115.00 3,565.00 40.00 1,240.00 4,805.00

   งานอื่นๆ

5หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

     - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 6,810.00 6,810.00 0.00 0.00 6,810.00

     - สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 8,200.00 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00

     - บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 เมตร 1.000 ชุด 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

     - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20

ตร.ม.

6.000 แผ่น 70.00 420.00 0.00 0.00 420.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม No.28 ขนาด 0.91 x 2.435

ม.

2.000 แผ่น 210.00 420.00 0.00 0.00 420.00

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

     - ค่าแรงงานประกอบและติดตั้ง 11.8.4 - 11.8.7 1.000 L.S 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

   เสาเข็ม

     - เสาเข็ม คอร.ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม. 8.000 ต้น 7,260.00 58,080.00 1,360.00 10,880.00 68,960.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 76,093.90 330,923.40 17,296.70 104,481.90 435,405.32-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 435,405.32

6หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 161,552.90

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 161,552.90

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:05

161,552.90หมายเหตุ :  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

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

     - ทรายหยาบ 5.000 ลบ.ม. 364.49 1,822.45 99.00 495.00 2,317.45

     - เสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 x

6.00 ม.

25.000 ต้น 900.00 22,500.00 190.00 4,750.00 27,250.00

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 2.500 ลบ.ม. 1,719.31 4,298.27 391.00 977.50 5,275.78

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 2.500 ลบ.ม. 1,783.80 4,459.50 391.00 977.50 5,437.00

     - คอนกรีต 1 : 1.5 : 3 13.000 ลบ.ม. 1,822.43 23,691.59 391.00 5,083.00 28,774.59

     - ปูนทราย 2.000 ลบ.ม. 1,200.00 2,400.00 376.00 752.00 3,152.00

   งานไม้แบบ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว 90.000 ตร.ม. 121.50 10,935.00 154.00 13,860.00 24,795.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ตะปู 23.000 กก. 42.43 975.89 0.00 0.00 975.89

   งานเหล็กเสริม

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 mm. 948.000 กก. 19.93 18,893.64 4.10 3,886.80 22,780.44

     - เหล็กเส้นกลม dia. 12 mm. 344.000 กก. 19.39 6,670.16 3.30 1,135.20 7,805.36

     - ลวดผูกเหล็ก 39.000 กก. 31.78 1,239.42 0.00 0.00 1,239.42

   งานผนัง

     - ฉาบปูนเรียบ 37.000 ตร.ม. 55.00 2,035.00 82.00 3,034.00 5,069.00

     - ขัดมันพื้น 16.000 ตร.ม. 48.00 768.00 82.00 1,312.00 2,080.00

   งานทาสี

     - สีพลาสติก 34.000 ตร.ม. 35.00 1,190.00 30.00 1,020.00 2,210.00

     - สีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 45.00 225.00 38.00 190.00 415.00

     - ทาซีเมนต์เบส 33.000 ตร.ม. 115.00 3,795.00 40.00 1,320.00 5,115.00

   ท่อระบายอากาศ

3หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4" .170 ท่อน 2,164.72 368.00 0.00 0.00 368.00

     - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 4" 2.000 ตัว 659.00 1,318.00 0.00 0.00 1,318.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia. 4" 1.000 ตัว 908.00 908.00 0.00 0.00 908.00

     - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 12.00 24.00 0.00 0.00 24.00

     - ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส 1.000 ชุด 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00

     - ค่าแรงงาน 1.000 L.S 0.00 0.00 320.00 320.00 320.00

   ท่อน้ำล้น

     - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 4" x 3" 1.000 ตัว 85.00 85.00 0.00 0.00 85.00

     - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี dia. 3" 2.000 ตัว 370.00 740.00 0.00 0.00 740.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 3" .170 ม. 1,542.06 262.15 0.00 0.00 262.15

     - แผ่นเหล็ก ขนาด 5" x 5" 1.000 แผ่น 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00

     - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 12.00 24.00 0.00 0.00 24.00

     - ค่าแรงงาน 1.000 L.S 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00

4หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   ท่อเผื่อขยาย

     - หน้าจานตาบอด dia. 4" 1.000 ตัว 390.00 390.00 0.00 0.00 390.00

     - หน้าจานเกลียว dia. 4" 1.000 ตัว 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00

     - แผ่นเหล็ก ขนาด 6" x 6" 1.000 แผ่น 55.00 55.00 0.00 0.00 55.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 4" .090 ท่อน 2,164.72 194.82 0.00 0.00 194.82

     - ประเก็นหน้าจาน dia. 4" 1.000 แผ่น 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน 8.000 ตัว 30.00 240.00 0.00 0.00 240.00

     - ค่าแรงงาน 1.000 L.S 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00

   งานอื่นๆ

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

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

     - กุญแจทองเหลือง 1.000 ชุด 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 20,090.56 113,882.89 4,020.40 47,670.00 161,552.90-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 161,552.90

5หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 424,297.36

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 424,297.36

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:06

424,297.36หมายเหตุ :  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 12.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,188.00 1,188.00

     - ทรายหยาบรองพื้น 6.000 ลบ.ม. 364.49 2,186.94 99.00 594.00 2,780.94

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 197.000 ตร.ม. 150.00 29,550.00 133.00 26,201.00 55,751.00

     - ตะปู 49.000 กก. 42.43 2,079.07 0.00 0.00 2,079.07

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 2.000 ลบ.ม. 1,719.31 3,438.62 391.00 782.00 4,220.62

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ตร.ซม.)

6.000 ลบ.ม. 1,783.80 10,702.80 391.00 2,346.00 13,048.80

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

กก./ตร.ซม.)

20.000 ลบ.ม. 1,822.43 36,448.60 391.00 7,820.00 44,268.60

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ปูนทราย 1 : 4 1.000 ลบ.ม. 1,200.00 1,200.00 376.00 376.00 1,576.00

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) 45.000 กก. 20.56 925.20 4.10 184.50 1,109.70

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 635.000 กก. 19.93 12,655.55 4.10 2,603.50 15,259.05

     - เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 710.000 กก. 19.39 13,766.90 3.30 2,343.00 16,109.90

     - เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 90.000 กก. 20.30 1,827.00 3.30 297.00 2,124.00

     - ลวดผูกเหล็ก No.18 45.000 กก. 31.78 1,430.10 0.00 0.00 1,430.10

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม. dia.2

1/2"

1.000 ท่อน 1,130.61 1,130.61 276.00 276.00 1,406.61

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.4" 2.000 ท่อน 2,164.72 4,329.44 192.00 384.00 4,713.44

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.3" 2.000 ท่อน 1,542.06 3,084.12 150.00 300.00 3,384.12

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม. dia.2" 1.000 ท่อน 878.51 878.51 100.00 100.00 978.51

3หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม. dia.1

1/2"

1.000 ท่อน 680.38 680.38 90.00 90.00 770.38

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม. dia.1" 4.000 ท่อน 441.59 1,766.36 72.00 288.00 2,054.36

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม.

dia.3/4"

2.000 ท่อน 343.22 686.44 72.00 144.00 830.44

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6.00 ม.

dia.1/2"

1.000 ท่อน 252.34 252.34 60.00 60.00 312.34

     - ท่อ pvc ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ

dia.3/4"

2.000 ท่อน 49.07 98.14 72.00 144.00 242.14

     - ท่อ pvc ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ

dia.1"

1.000 ท่อน 58.88 58.88 68.00 68.00 126.88

     - ท่อสแตนเลส dia.1/2" 1.000 ท่อน 920.00 920.00 60.00 60.00 980.00

     - ฝาครอบ pvc. ชั้น 13.5 dia.1/2" 6.000 ตัว 10.00 60.00 0.00 0.00 60.00

     - ฝาครอบ G/S dia.4" 1.000 ตัว 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00

4หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อ pvc. dia.1 1/2" เจาะรู @ 0.50 ม. 6.000 ท่อน 115.00 690.00 0.00 0.00 690.00

     - ข้อต่อเกลียวใน pvc.ชั้น 13.5 dia.1 1/2" 6.000 ตัว 13.00 78.00 0.00 0.00 78.00

     - ข้อต่อเกลียวนอก pvc.ชั้น 13.5 dia.1 1/2" 6.000 ตัว 130.00 780.00 0.00 0.00 780.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2" 4.000 ตัว 27.00 108.00 0.00 0.00 108.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia.3/4" 1.000 ตัว 38.00 38.00 0.00 0.00 38.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia.1" 3.000 ตัว 67.00 201.00 0.00 0.00 201.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.1/2" 4.000 ตัว 13.67 54.68 0.00 0.00 54.68

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.3/4" 4.000 ตัว 20.21 80.84 0.00 0.00 80.84

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.1" 8.000 ตัว 33.06 264.48 0.00 0.00 264.48

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.2" 2.000 ตัว 139.00 278.00 0.00 0.00 278.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.2 1/2" 2.000 ตัว 249.00 498.00 0.00 0.00 498.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.3" 4.000 ตัว 347.00 1,388.00 0.00 0.00 1,388.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.4" 4.000 ตัว 659.00 2,636.00 0.00 0.00 2,636.00

5หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้องอ 90 สแตนเลส dia.1/2" 3.000 ตัว 340.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00

     - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน dia.4' 1.000 ตัว 2,550.00 2,550.00 0.00 0.00 2,550.00

     - ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia.3/4" 2.000 ตัว 55.00 110.00 0.00 0.00 110.00

     - ยี-โบลท์ ชั้น 15 dia.4" 1.000 ชุด 285.00 285.00 0.00 0.00 285.00

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

     - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia.2 1/2" 2.000 ตัว 38.00 76.00 0.00 0.00 76.00

     - ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia.2 1/2" 1.000 ตัว 113.00 113.00 0.00 0.00 113.00

     - รัดแยก dia.4" 2.000 ตัว 220.00 440.00 0.00 0.00 440.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3" 6.000 ตัว 360.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.4" 12.000 ตัว 420.00 5,040.00 0.00 0.00 5,040.00

     - ประเก็นยาง dia.3" 9.000 แผ่น 30.00 270.00 0.00 0.00 270.00

     - ประเก็นยาง dia.4" 12.000 แผ่น 35.00 420.00 0.00 0.00 420.00

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

6หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์
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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

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia.3" 1.000 ตัว 8,900.00 8,900.00 0.00 0.00 8,900.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia.4" 3.000 ตัว 12,755.00 38,265.00 0.00 0.00 38,265.00

     - ประตูน้ำทองเหลือง dia.2 1/2" 1.000 ชุด 3,055.00 3,055.00 0.00 0.00 3,055.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว)

dia.4"

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

     - ประตูน้ำทองเหลือง dia.1" 2.000 ชุด 585.00 1,170.00 0.00 0.00 1,170.00

     - ประตูน้ำทองเหลือง dia.1/2" 8.000 ชุด 335.00 2,680.00 0.00 0.00 2,680.00

     - ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia.1" 2.000 อัน 585.00 1,170.00 0.00 0.00 1,170.00

     - สายยางอ่อน dia.1" 5.000 ม. 20.00 100.00 0.00 0.00 100.00

     - ข้อลดเหล็กหล่อ หน้าจาน dia.4" x 3" 1.000 ตัว 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00 1,320.00

     - ท่อสั้นเหล็กหล่อ หน้าจาน 2 ด้าน dia.4"

ปีกกลาง

4.000 ตัว 1,590.00 6,360.00 0.00 0.00 6,360.00

     - ท่อสั้นเหล็กหล่อ หน้าจาน 2 ด้าน dia.4" 2.000 ตัว 1,470.00 2,940.00 0.00 0.00 2,940.00

7หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์
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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

     - ท่อสั้นสแตนเลส dia.1/2" ทำเกลียว หัว-ท้าย 4.000 ตัว 95.00 380.00 0.00 0.00 380.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia.4" 1.000 ชุด 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

     - ค่าแรงงาน 3.1.5.12 - 3.1.5.52 1.000 L.S 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00

   งานก่ออิฐ

     - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 26.000 ตร.ม. 210.00 5,460.00 89.00 2,314.00 7,774.00

     - ก่อซีเมนต์บล๊อคกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.) 1.600 ตร.ม. 185.00 296.00 86.00 137.60 433.60

   งานตบแต่งฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 120.000 ตร.ม. 55.00 6,600.00 82.00 9,840.00 16,440.00

     - ฉาบปูนขัดมัน 10.000 ตร.ม. 65.00 650.00 87.00 870.00 1,520.00

   งานทาสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 80.000 ตร.ม. 35.00 2,800.00 30.00 2,400.00 5,200.00

     - ทาสีน้ำมัน 23.000 ตร.ม. 45.00 1,035.00 38.00 874.00 1,909.00

     - ทาซีเมนต์เบส 102.000 ตร.ม. 115.00 11,730.00 40.00 4,080.00 15,810.00

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

   งานอื่นๆ

     - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6" 1.000 ลบ.ฟ. 778.00 778.00 110.00 110.00 888.00

     - ไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" .600 ลบ.ฟ. 906.00 543.60 110.00 66.00 609.60

     - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ขนาด 0.80 x

1.10 ม. 2 ช่องติดกัน

2.000 ชุด 1,450.00 2,900.00 220.00 440.00 3,340.00

     - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2" x 4" ขนาด 0.80 x

2.00 ม.

2.000 ชุด 737.00 1,474.00 60.00 120.00 1,594.00

     - บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม. 4.000 บาน 887.00 3,548.00 200.00 800.00 4,348.00

     - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.40 x 1.10 ม. 4.000 บาน 420.00 1,680.00 130.00 520.00 2,200.00

     - กลอนขนาด 6" 8.000 อัน 23.36 186.88 0.00 0.00 186.88

     - กลอนขนาด 4" 8.000 อัน 25.00 200.00 0.00 0.00 200.00

     - ขอสับเหล็กชุบ ยาว 6" 4.000 อัน 15.00 60.00 0.00 0.00 60.00

     - บานพับเหล็ก 4" 24.000 อัน 30.00 720.00 0.00 0.00 720.00

9หน้า
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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

     - มือจับทองเหลือง 4" 4.000 อัน 35.00 140.00 0.00 0.00 140.00

     - สายยูพร้อมกุญแจ 2.000 ชุด 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

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

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

     - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6.00 ม. 1.000 ท่อน 471.00 471.00 0.00 0.00 471.00

     - เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6.00 ม. 1.000 ท่อน 960.28 960.28 0.00 0.00 960.28

     - แผ่นสังกะสีกันซึม N0.28 ขนาด 0.91 x 2.435

ม.

3.000 แผ่น 210.00 630.00 0.00 0.00 630.00

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

     - น๊อตสแตนเลส dia.3/8" 9.000 ตัว 25.00 225.00 0.00 0.00 225.00

     - ทรายกรองเร็ว 1.200 ลบ.ม. 1,650.00 1,980.00 0.00 0.00 1,980.00

     - กรวดกรอง dia.1 1/4" - 2 1/4" .800 ลบ.ม. 1,650.00 1,320.00 0.00 0.00 1,320.00

     - ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ - ใต้ ทรายกรอง 1.000 ชุด 2,940.00 2,940.00 0.00 0.00 2,940.00

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

     - ค่าแรงงาน 3.1.9.7 - 3.1.9.19 1.000 L.S 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00

   งานไฟฟ้า

     - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิทช์

และอุปกรณ์

3.000 ชุด 450.00 1,350.00 260.00 780.00 2,130.00

     - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 2.000 ชุด 200.00 400.00 200.00 400.00 800.00

   งานบันได

     - บันไดขึ้นถังและราวกันตก G/S dia.1 1/2" (ยาว

25 ม.)

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

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

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

   เสาเข็ม

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

180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.

33.000 ต้น 720.00 23,760.00 190.00 6,270.00 30,030.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 92,058.38 336,926.76 15,238.80 87,370.60 424,297.36-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 424,297.36

11หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 95,822.35

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 95,822.35

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:07

95,822.35หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

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

     - ทรายหยาบรองพื้น 1.500 ลบ.ม. 364.49 546.73 99.00 148.50 695.24

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว 23.000 ตร.ม. 150.00 3,450.00 133.00 3,059.00 6,509.00

     - ตะปู 6.000 กก. 42.43 254.58 0.00 0.00 254.58

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .200 ลบ.ม. 1,719.31 343.86 391.00 78.20 422.06

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ตร.ซม.)

4.000 ลบ.ม. 1,783.80 7,135.20 391.00 1,564.00 8,699.20

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) 27.000 กก. 20.56 555.12 4.10 110.70 665.82

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

     - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 280.000 กก. 19.93 5,580.40 4.10 1,148.00 6,728.40

     - เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 108.000 กก. 20.30 2,192.40 3.30 356.40 2,548.80

     - เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 52.000 กก. 20.30 1,055.60 3.30 171.60 1,227.20

     - ลวดผูกเหล็ก No.18 6.000 กก. 31.78 190.68 0.00 0.00 190.68

   งานโครงหลังคา

     - เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

2.000 ท่อน 1,264.00 2,528.00 0.00 0.00 2,528.00

     - เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.

ตัวซี

7.000 ท่อน 492.21 3,445.47 0.00 0.00 3,445.47

     - เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

7.000 ท่อน 560.00 3,920.00 0.00 0.00 3,920.00

     - เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6.00 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

4.000 ท่อน 410.00 1,640.00 0.00 0.00 1,640.00

     - แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 4.5 มม. 8.000 แผ่น 52.00 416.00 0.00 0.00 416.00

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

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20

ม. หนา 5 มม.

62.000 แผ่น 52.00 3,224.00 8.00 496.00 3,720.00

     - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 13.000 ชุด 84.00 1,092.00 0.00 0.00 1,092.00

     - ขอยึดกระเบื้อง 62.000 ตัว 5.00 310.00 0.00 0.00 310.00

     - ค่าแรงงาน 4.1.5.1 - 4.1.5.5 1.000 L.S 0.00 0.00 2,280.00 2,280.00 2,280.00

   งานผนังก่ออิฐ

     - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.000 ตร.ม. 210.00 4,620.00 89.00 1,958.00 6,578.00

     - ก่อซีเมนต์บล๊อค ( 19 x 39 x 9 ซม.) 1.900 ตร.ม. 185.00 351.50 86.00 163.40 514.90

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 46.000 ตร.ม. 55.00 2,530.00 82.00 3,772.00 6,302.00

   งานสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 69.000 ตร.ม. 35.00 2,415.00 30.00 2,070.00 4,485.00

     - ทาสีน้ำมัน 15.000 ตร.ม. 45.00 675.00 38.00 570.00 1,245.00

4หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานอื่นๆ

     - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @

0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 370.00 8,510.00 80.00 1,840.00 10,350.00

     - ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" 2.000 ลบ.ฟ. 940.00 1,880.00 0.00 0.00 1,880.00

     - มือจับทองเหลือง 4" 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" 3.000 อัน 30.00 90.00 0.00 0.00 90.00

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

     - เหล็กแบบ 1" x 1/4" ยาว 6.00 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 6.00 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

6.000 ท่อน 560.00 3,360.00 0.00 0.00 3,360.00

     - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน

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 4.00 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia.2" 1.000 ท่อน 110.00 110.00 40.00 40.00 150.00

5หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงงาน 4.1.9.2 - 4.1.9.8 1.000 L.S 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

   งานไฟฟ้า

     - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิทช์

และอุปกรณ์

2.000 ชุด 450.00 900.00 260.00 520.00 1,420.00

     - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00

   งานเสาเข็ม

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

180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.

8.000 ต้น 720.00 5,760.00 190.00 1,520.00 7,280.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 11,692.11 72,072.54 5,550.80 23,749.80 95,822.35-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 95,822.35

6หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รั้ว - ประตูรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 61,871.92

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 61,871.92

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:07

61,871.92หมายเหตุ :  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 1.000 ชุด 6,402.00 6,402.00 1,522.00 1,522.00 7,924.00

    - เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น 4.000 ต้น 1,243.18 4,972.72 412.75 1,651.00 6,623.72

    - รั้ว - เสารั้ว 77.000 ม. 542.35 41,760.95 72.25 5,563.25 47,324.20

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 8,187.53 53,135.67 2,007.00 8,736.25 61,871.92-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 61,871.92

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 16,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 16,000.00

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:08

16,000.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   อื่นๆ

    - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT) 1.000 จุด 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00

รวมค่าอื่นๆ - 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 16,000.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 14,700.49

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 14,700.49

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:08

14,700.49หมายเหตุ :  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

    - รางระบายน้ำ 19.000 ม. 474.00 9,006.00 299.71 5,694.49 14,700.49

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 474.00 9,006.00 299.71 5,694.49 14,700.49-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 14,700.49

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 7,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 7,000.00

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:08

7,000.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   อื่นๆ

    - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 4.5 มม. 1.000 แผ่น 2,880.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00

    - เหล็กแบน 1 1/4' x 3/16" ยาว 6.00 ม. 1.000 เส้น 163.00 163.00 0.00 0.00 163.00

    - เหล็กแบน 1 1/2' x 3/16" ยาว 6.00 ม. 1.000 เส้น 195.00 195.00 0.00 0.00 195.00

    - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6.00 ม. 1.000 เส้น 187.00 187.00 0.00 0.00 187.00

    - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6.00 ม. 1.000 ท่อน 471.00 471.00 0.00 0.00 471.00

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

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

    - ลวดสลิง dia.3/16" 10.000 ม. 21.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - แกลลอนจุ 5 ลิตร 1.000 ลูก 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00

    - ทาสีน้ำมัน 3.000 ตร.ม. 45.00 135.00 38.00 114.00 249.00

    - ค่าแรงประกอบป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำไส 1.000 L.S 0.00 0.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00

รวมค่าอื่นๆ - 4,547.00 5,176.00 1,748.00 1,824.00 7,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 7,000.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 67,894.48

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 67,894.48

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:09

67,894.48หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   อื่นๆ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.3" 10.000 ท่อน 1,542.06 15,420.60 0.00 0.00 15,420.60

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.4" 4.000 ท่อน 2,164.72 8,658.88 0.00 0.00 8,658.88

    - ข้องอ 90 G/S dia.2" 2.000 ตัว 70.00 140.00 0.00 0.00 140.00

    - ข้องอ 90 G/S dia.3" 3.000 ตัว 178.00 534.00 0.00 0.00 534.00

    - ข้องอ 90 G/S dia.4" 2.000 ตัว 314.00 628.00 0.00 0.00 628.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.3" - 3/4" 1.000 ตัว 273.00 273.00 0.00 0.00 273.00

    - สามทางลด G/S dia.4" x 3/4" 1.000 ตัว 460.00 460.00 0.00 0.00 460.00

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

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

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.4" x 3" 1.000 ตัว 85.00 85.00 0.00 0.00 85.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia.4" 1.000 ตัว 134.00 134.00 0.00 0.00 134.00

    - หน้าจานเกลียว dia.4" 3.000 ตัว 320.00 960.00 0.00 0.00 960.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเกลียว dia.3" 10.000 ตัว 290.00 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

    - ประเก็นหน้าจาน dia.4" 3.000 แผ่น 35.00 105.00 0.00 0.00 105.00

    - ประเก็นหน้าจาน dia.3" 10.000 แผ่น 30.00 300.00 0.00 0.00 300.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 104.000 ตัว 30.00 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00

    - ข้อต่อเกลียวนอก pvc.dia.3/4" 1.000 ตัว 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00

    - เทปพันเกียว 13.000 ม้วน 12.00 156.00 0.00 0.00 156.00

    - มาตรวัดน้ำ dia.3" ใบพัด 2 ชั้น 1.000 ชุด 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00 14,300.00

    - ท่อธาร dia.3/4" 1.000 ชุด 470.00 470.00 0.00 0.00 470.00

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

    - แผ่นเหล็ก ขนาด 15" x 15" หนา 3 มม. 2.000 แผ่น 60.00 120.00 0.00 0.00 120.00

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

    - ข้อโค้ง 90 อาบสังกะสี 3" 1.000 ตัว 426.00 426.00 0.00 0.00 426.00

    - ข้อโค้ง 90 เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3" 2.000 ตัว 1,400.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00

3หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้ง 45 เหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน 3" 2.000 ตัว 1,550.00 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00

    - สามทางเหล็กหล่อ dia.4" 1.000 ตัว 1,990.00 1,990.00 0.00 0.00 1,990.00

    - ค่าแรงประกอบ และติดตั้ง 9.1.1 - 9.1.27 1.000 L.S 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

รวมค่าอื่นๆ - 28,117.78 60,394.48 7,500.00 7,500.00 67,894.48-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 67,894.48

4หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 18,273.08

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 18,273.08

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:10

18,273.08หมายเหตุ :  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

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6.00 ม.

dia.2"

2.000 ท่อน 878.51 1,757.02 0.00 0.00 1,757.02

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6.00 ม.

dia.1 1/2"

1.000 ท่อน 680.38 680.38 0.00 0.00 680.38

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6.00 ม.

dia.1/2"

2.000 ท่อน 252.34 504.68 0.00 0.00 504.68

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

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.2" x 1 1/2" 2.000 ตัว 71.00 142.00 0.00 0.00 142.00

    - ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี dia.2" 2.000 ตัว 136.00 272.00 0.00 0.00 272.00

    - ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี dia.1 1/2" 2.000 ตัว 90.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - ข้อลดเหล็กเหนียวหน้าจาน 2 ด้าน dia.2" - 1" 2.000 ตัว 480.00 960.00 0.00 0.00 960.00

    - หน้าจานเกลียวใน dia.2" 2.000 ตัว 180.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - น๊อตหน้าจาน 16.000 ตัว 20.00 320.00 0.00 0.00 320.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:10



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia.2" 3.000 ตัว 200.00 600.00 0.00 0.00 600.00

    - เช็ควาล์วทองเหลือง dia.2" 2.000 ตัว 640.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00

    - ประตูน้ำบอลวาล์ว dia.2" 2.000 ตัว 1,550.00 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00

    - ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอาบสังกะสี dia.2" 1.000 ตัว 140.00 140.00 0.00 0.00 140.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia.2" 2.000 ตัว 332.00 664.00 0.00 0.00 664.00

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

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.2" x 3/4" 2.000 ตัว 58.00 116.00 0.00 0.00 116.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.4" x 3/4" 2.000 ตัว 85.00 170.00 0.00 0.00 170.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.3" x 2" 1.000 ตัว 75.00 75.00 0.00 0.00 75.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.3/4" x 1/2" 4.000 ตัว 42.00 168.00 0.00 0.00 168.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia.3/4" 2.000 ตัว 420.00 840.00 0.00 0.00 840.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2" 10.000 ตัว 8.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - ประตูน้ำบอลวาล์ว dia.1/2" 6.000 ตัว 335.00 2,010.00 0.00 0.00 2,010.00

3หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:10



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2" 7.000 ตัว 18.00 126.00 0.00 0.00 126.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2" 2.000 ตัว 27.00 54.00 0.00 0.00 54.00

    - เกจวัดความดันท่อ 0-60 psi

ภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอรีน

2.000 อัน 250.00 500.00 0.00 0.00 500.00

    - เทปพันเกลียว 7.000 ม้วน 12.00 84.00 0.00 0.00 84.00

    - ทำเกลียว 70.000 จุด 0.00 0.00 10.00 700.00 700.00

    - ค่าแรงประกอบ และติดตั้ง 10.1.1 - 10.1.28 1.000 L.S 0.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00

รวมค่าอื่นๆ - 7,060.23 15,473.08 2,110.00 2,800.00 18,273.08-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 18,273.08

4หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:10



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 47,758.32

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 47,758.32

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11

47,758.32หมายเหตุ :  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

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.3" 1.000 ท่อน 1,542.06 1,542.06 0.00 0.00 1,542.06

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6.00 ม.

dia.2"

1.000 ท่อน 878.51 878.51 0.00 0.00 878.51

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6.00 ม.

dia.1/2"

2.000 ท่อน 252.34 504.68 0.00 0.00 504.68

    - ท่อ pvc.ยาว 4.00 ม.ชั้น 8.5 ปลายเรียบ

dia.3/4"

1.000 ท่อน 19.07 19.07 0.00 0.00 19.07

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia.5" x 15 ซม. 3.000 ท่อน 70.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.3/4" 4.000 ตัว 58.00 232.00 0.00 0.00 232.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2" 2.000 ตัว 27.00 54.00 0.00 0.00 54.00

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

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia.1 1/2" - 2" 2.000 ตัว 283.00 566.00 0.00 0.00 566.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia.3" 1.000 ตัว 1,550.00 1,550.00 0.00 0.00 1,550.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3" 8.000 ตัว 360.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3" ลด 3/4" 2.000 ตัว 75.00 150.00 0.00 0.00 150.00

    - ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia.3" ลด 1 -

2 1/2"

2.000 ตัว 65.00 130.00 0.00 0.00 130.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.1 1/4" - 2" 2.000 ตัว 71.00 142.00 0.00 0.00 142.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.1/2" 11.000 ตัว 18.00 198.00 0.00 0.00 198.00

    - 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 6,836.00 13,672.00 0.00 0.00 13,672.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia.3" 2.000 ชุด 3,410.00 6,820.00 0.00 0.00 6,820.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia.3/4" 2.000 ชุด 420.00 840.00 0.00 0.00 840.00

3หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia.1/2" 4.000 ชุด 335.00 1,340.00 0.00 0.00 1,340.00

    - เกจวัดความดัน 0 - 60 psi 2.000 อัน 250.00 500.00 0.00 0.00 500.00

    - เข็มขัดรัดท่อ dia.1/2" 4.000 ตัว 6.00 24.00 0.00 0.00 24.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 12.00 24.00 0.00 0.00 24.00

    - ประเก็นยาง dia.3" 15.000 แผ่น 30.00 450.00 0.00 0.00 450.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 68.000 ตัว 30.00 2,040.00 0.00 0.00 2,040.00

    - ทำเกลียว 40.000 จุด 0.00 0.00 10.00 400.00 400.00

    - ค่าแรงประกอบ และติดตั้ง 11.1.1 -11.1.28 1.000 L.S 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00

รวมค่าอื่นๆ - 25,375.98 47,358.32 10.00 400.00 47,758.32-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 47,758.32

4หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 65,504.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 65,504.00

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11

65,504.00หมายเหตุ :  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   อื่นๆ

   การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบดิบไปยังที่ตั้งระ

บบประปา

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6.00 ม.

dia.3"

15.000 ท่อน 1,542.06 23,130.90 150.00 2,250.00 25,380.90

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

   การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดู

ดของเครื่องสูบน้ำ

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6.00 ม.

dia.2"

10.000 ท่อน 878.51 8,785.10 100.00 1,000.00 9,785.10

     - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia.2" 2.000 ตัว 140.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia.2" 2.000 ชุด 550.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00

   เสารับท่อส่งน้ำดิบ

     - เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ 5.000 ช่วง 4,650.00 23,250.00 0.00 0.00 23,250.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   อุปกรณ์อื่นๆ

     - อุปกรณ์ท่อ 1.000 ชุด 1,880.00 1,880.00 2,550.00 2,550.00 4,430.00

รวมค่าอื่นๆ - 10,066.57 59,704.00 2,800.00 5,800.00 65,504.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 65,504.00

3หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 119,600.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 119,600.00

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11

119,600.00หมายเหตุ :  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   อื่นๆ

    - ท่อpvc.ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.4"

+ ข้อต่อ 1 อัน

60.000 ท่อน 690.00 41,400.00 140.00 8,400.00 49,800.00

    - ท่อpvc.ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.3"

+ ข้อต่อ 1 อัน

10.000 ท่อน 420.00 4,200.00 100.00 1,000.00 5,200.00

    - ท่อpvc.ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.2"

+ ข้อต่อ 1 อัน

100.000 ท่อน 187.00 18,700.00 84.00 8,400.00 27,100.00

    - ท่อpvc.ยาว 4.00 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.1

1/2" + ข้อต่อ 1 อัน

50.000 ท่อน 119.00 5,950.00 68.00 3,400.00 9,350.00

    - น้ำยาเชื่อมท่อ pvc. ขนาด 1,000 กรัม 15.000 กระป๋อง 210.00 3,150.00 0.00 0.00 3,150.00

    - อุปกรณ์ประปา เบ็ดเตล็ด 1.000 รายการ 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

รวมค่าอื่นๆ - 26,626.00 98,400.00 392.00 21,200.00 119,600.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 119,600.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:11



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สระพักตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 7,471.75

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 7,471.75

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:13

7,471.75หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   อื่นๆ

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

    - เรียงหินยาแนว 5.000 ตร.ม. 560.75 2,803.75 300.00 1,500.00 4,303.75

รวมค่าอื่นๆ - 560.75 2,803.75 399.00 4,668.00 7,471.75-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 7,471.75

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 13,700.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 13,700.00

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:13

13,700.00หมายเหตุ :  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   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

พท.หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.

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

     - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ 1.000 ชุด 2,100.00 2,100.00 200.00 200.00 2,300.00

     - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 4.000 ชุด 350.00 1,400.00 200.00 800.00 2,200.00

     - สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.000 ชุด 1,320.00 2,640.00 450.00 900.00 3,540.00

     - สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย) 40.000 ม. 15.00 600.00 5.00 200.00 800.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 5,670.00 11,100.00 1,355.00 2,600.00 13,700.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 13,700.00

2หน้า

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:13



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม รวม 85,400.00

2 เครื่องมือประจำการประปา รวม 8,700.00

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02

127,400.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน รวม 18,500.00

4 เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด - ด่าง ในน้ำ รวม 3,800.00

5 สารส้ม รวม 11,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 127,400.00

หน้า 2

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02

127,400.00หมายเหตุ :  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 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม

1.1

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด1แรงม้า1เฟส(0.75kw.)พร้

2.000 เครื่อง 8,100.00 0.00 0.00 16,200.00

1.2

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5

2.000 ตู้ 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00

1.3

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด1แรงม้า1เฟส(0.7

2.000 ตู้ 9,500.00 0.00 0.00 19,000.00

1.4

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5kw.)พร้อ

2.000 เครื่อง 15,100.00 0.00 0.00 30,200.00

รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม - 42,700.00 85,400.00 0.00 0.00 85,400.00-

2 เครื่องมือประจำการประปา

2.1 ประแจคอม้าขนาด24นิ้ว 2.000 ตัว 1,050.00 0.00 0.00 2,100.00

หน้า 2

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2.2

คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรั

บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วงวัดความต้านทา

นกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์

1.000 ตัว 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00

2.3

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5

1.000 ตู้ 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00

2.4

ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ

1.000 อัน 200.00 0.00 0.00 200.00

2.5 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ 1.000 อัน 100.00 0.00 0.00 100.00

2.6 ไขควงปากแบนขนาด4นิ้ว 1.000 อัน 35.00 0.00 0.00 35.00

2.7 ไขควงปากแฉกขนาด4นิ้ว 1.000 อัน 35.00 0.00 0.00 35.00

2.8 ไขควงลองไฟ 1.000 อัน 40.00 0.00 0.00 40.00

2.9 คีมล๊อคขนาด10นิ้วของไวส์กริปหรือเทียบเท่า 1.000 อัน 220.00 0.00 0.00 220.00

2.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12นิ้ว 1.000 ชุด 420.00 0.00 0.00 420.00

หน้า 3

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2.11 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว 1.000 ตัว 450.00 0.00 0.00 450.00

รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา - 7,650.00 8,700.00 0.00 0.00 8,700.00-

3 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม 1.000 ถัง 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

3.2

เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์

และติดตั้ง

1.000 เครื่อง 11,100.00 0.00 0.00 11,100.00

3.3 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 1.000 ชุด 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

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

รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน - 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00-

4 เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด - ด่าง ในน้ำ

หน้า 4

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4.1 เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ 1.000 ชุด 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00

รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด - ด่าง

ในน้ำ

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

5 สารส้ม

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

รวมค่าสารส้ม - 11.00 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 5

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเตาไหตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 567,812.07435,405.32หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 567,812.07

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 567,812.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:58



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 567,812.07

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 567,812.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:58



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

5

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 210,681.13161,552.90ถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 210,681.13

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 210,681.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:59



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

5

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 210,681.13

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 210,681.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:59



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

11

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 553,326.18424,297.36ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 553,326.18

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 553,326.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:00



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

11

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 553,326.18

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 553,326.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:00



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 124,961.9295,822.35โรงสูบน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 124,961.92

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,961.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:00



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

6

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 124,961.92

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,961.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:00



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 80,687.1761,871.92รั้ว - ประตูรั้ว1

รวมค่าก่อสร้าง 80,687.17

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 80,687.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 80,687.17

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 80,687.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 20,865.6016,000.00ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน1

รวมค่าก่อสร้าง 20,865.60

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,865.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 20,865.60

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,865.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 19,170.9014,700.49รางระบายน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 19,170.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,170.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 19,170.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,170.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลบ.ม.

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 9,128.707,000.00ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลบ.ม.1

รวมค่าก่อสร้าง 9,128.70

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,128.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลบ.ม.

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 9,128.70

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,128.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 88,541.1967,894.48การประสานท่อระหว่างระบบ1

รวมค่าก่อสร้าง 88,541.19

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 88,541.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 88,541.19

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 88,541.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 23,829.9218,273.08การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี1

รวมค่าก่อสร้าง 23,829.92

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,829.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:03



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 23,829.92

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,829.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 62,281.6247,758.32การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 62,281.62

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,281.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:03



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 62,281.62

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,281.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 85,423.7665,504.00ระบบท่อส่งน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 85,423.76

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 85,423.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 85,423.76

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 85,423.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:04



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 155,970.36119,600.00ระบบท่อจ่ายน้ำประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 155,970.36

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 155,970.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 155,970.36

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 155,970.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:04



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สระพักตะกอน

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 9,743.907,471.75สระพักตะกอน1

รวมค่าก่อสร้าง 9,743.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,743.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:05



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สระพักตะกอน

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 9,743.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,743.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:05



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3041 17,866.1713,700.00การประสานระบบไฟฟ้า1

รวมค่าก่อสร้าง 17,866.17

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,866.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:05



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 17,866.17

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,866.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:05



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ดารุณี ภักดีศรี  

(  ดารุณี ภักดีศรี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ศราวุธ อุปพระจันทร์  

(  ศราวุธ อุปพระจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วัลลภ จำปาศักดิ์  

(  วัลลภ จำปาศักดิ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาวิณี แก้วแก่น  

(  ภาวิณี แก้วแก่น  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์  

(  ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:05



 2หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

อุดรธานี

3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เพ็ญ

18 พฤษภาคม 2563

เตาไห อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

91,378.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม1 85,400.00 5,978.00

9,309.00เครื่องมือประจำการประปา2 8,700.00 609.00

19,795.00ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน3 18,500.00 1,295.00

4,066.00เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด - ด่าง ในน้ำ4 3,800.00 266.00

รวมค่าก่อสร้าง 124,548.00

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02



 2หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

อุดรธานี

3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เพ็ญ

18 พฤษภาคม 2563

เตาไห อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

11,770.00สารส้ม5 11,000.00 770.00

รวมค่าก่อสร้าง 136,318.00

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:54:02



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3/2563

เตาไห เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ศราวุธ อุปพระจันทร์  

(  ศราวุธ อุปพระจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ดารุณี ภักดีศรี  

(  ดารุณี ภักดีศรี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาวิณี แก้วแก่น  

(  ภาวิณี แก้วแก่น  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์  

(  ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วัลลภ จำปาศักดิ์  

(  วัลลภ จำปาศักดิ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:05



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเตาไห

3/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    18 พฤษภาคม 2563

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 567,812.07หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 567,812.07 บาท

2 210,681.13ถังน้ำใส ขนาดความจุ 25 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 210,681.13 บาท

3 553,326.18ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 553,326.18 บาท

4 124,961.92โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 124,961.92 บาท

5 80,687.17รั้ว - ประตูรั้ว จำนวน 1 หลังละ 80,687.17 บาท

6 20,865.60ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลังละ 20,865.60 บาท

7 19,170.90รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 19,170.90 บาท

 3หน้า 1 จาก

 วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:08



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเตาไห

3/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    18 พฤษภาคม 2563

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8 9,128.70ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลบ.ม. จำนวน 1 หลังละ 9,128.70 บาท

9 88,541.19การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 88,541.19 บาท

10 23,829.92การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 23,829.92 บาท

11 62,281.62การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 62,281.62 บาท

12 85,423.76ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 85,423.76 บาท

13 155,970.36ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 155,970.36 บาท

14 9,743.90สระพักตะกอน จำนวน 1 หลังละ 9,743.90 บาท

 3หน้า 2 จาก

 วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:08



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเตาไห

3/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    18 พฤษภาคม 2563

16

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

15 17,866.17การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 17,866.17 บาท

16 136,318.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 3 จาก 3

                 ราคากลาง 2,166,608.59

ราคากลาง (........... สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค์ ...........)

สรุป

 3หน้า 3 จาก

 วัลลภ จำปาศักดิ์

18 พฤษภาคม 2563 15:55:08



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เตาไห เพ็ญ อุดรธานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    18 พฤษภาคม 2563

3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ภาวิณี แก้วแก่น  

(  ภาวิณี แก้วแก่น  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ศราวุธ อุปพระจันทร์  

(  ศราวุธ อุปพระจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ดารุณี ภักดีศรี  

(  ดารุณี ภักดีศรี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วัลลภ จำปาศักดิ์  

(  วัลลภ จำปาศักดิ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ตามแบบมาตรฐานสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 5 บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เตาไห เพ็ญ อุดรธานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    18 พฤษภาคม 2563

3/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์  

(  ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


