
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) (แบบเลขที่ 1141010)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 506,628.78

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 106,378.27

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 124,257.18

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:48

779,104.66หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) (แบบเลขที่ 1141010)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 1,475.00

5 อื่นๆ รวม 40,365.43

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 779,104.66

หน้า 2

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:48

779,104.66หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

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

    - ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น 10.000 ลบ.ม. 467.29 4,672.90 0.00 0.00 4,672.90

   งานเสาเข็ม

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

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

51.000 ต้น 1,121.50 57,196.50 420.00 21,420.00 78,616.50

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ไม้แบบ + คร่าว (ใช้ 3 ครั้ง) 146.000 ตร.ม. 400.00 58,400.00 0.00 0.00 58,400.00

     - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ 337.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 44,821.00 44,821.00

     - ตะปู 84.000 กก. 60.00 5,040.00 0.00 0.00 5,040.00

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 3.200 ลบ.ม. 1,591.25 5,092.00 398.00 1,273.60 6,365.60

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

24.000 ลบ.ม. 1,881.50 45,156.00 498.00 11,952.00 57,108.00

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

กก./ลบ.ม.)

27.000 ลบ.ม. 1,852.89 50,028.03 498.00 13,446.00 63,474.03

     - ปูนทราย 1 : 4 33.330 ตร.ม. 111.51 3,716.62 61.00 2,033.13 5,749.76

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) 82.000 กก. 25.68 2,105.76 4.10 336.20 2,441.96

     - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 888.000 กก. 25.47 22,617.36 4.10 3,640.80 26,258.16

     - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 3,362.000 กก. 26.31 88,454.22 2.90 9,749.80 98,204.02

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 1,370.000 กก. 26.48 36,277.60 2.90 3,973.00 40,250.60

     - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) 103.000 กก. 24.25 2,497.75 2.90 298.70 2,796.45

     - ลวดผูกเหล็ก NO 18 160.000 กก. 42.53 6,804.80 0.00 0.00 6,804.80

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 7,656.66 388,059.54 2,149.90 118,569.23 506,628.78-

3หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

     - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 68.000 ตร.ม. 294.51 20,026.68 89.00 6,052.00 26,078.68

     - ก่อซีเมนต์บล๊อคกันฝน (19 X 39 X 9 ซม.) 2.400 ตร.ม. 251.79 604.29 80.00 192.00 796.30

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 180.000 ตร.ม. 54.60 9,828.00 82.00 14,760.00 24,588.00

     - ฉาบปูนขัดมัน 66.000 ตร.ม. 71.20 4,699.20 87.00 5,742.00 10,441.20

   งานตกแต่งผิวพื้น

     - เทพื้นปูนทราย 28.340 ตร.ม. 111.51 3,160.19 82.00 2,323.88 5,484.07

   งานทาสี

     - ทาสีพลาสติก 180.000 ตร.ม. 52.23 9,401.40 30.00 5,400.00 14,801.40

     - ทาสีน้ำมัน 23.000 ตร.ม. 47.94 1,102.62 38.00 874.00 1,976.62

4หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทาซีเมนต์เบส 90.000 ตร.ม. 208.80 18,792.00 38.00 3,420.00 22,212.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,092.58 67,614.38 526.00 38,763.88 106,378.27-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 6" .300 ท่อน 5,258.81 1,577.64 1,577.64 473.29 2,050.93

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 4" 2.000 ท่อน 3,577.80 7,155.60 1,073.34 2,146.68 9,302.28

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 3" 2.000 ท่อน 2,455.55 4,911.10 736.67 1,473.33 6,384.43

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1 1/2" 4.000 ท่อน 607.48 2,429.92 182.24 728.98 3,158.90

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1" 4.000 ท่อน 542.06 2,168.24 162.62 650.47 2,818.71

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 3/4" 2.000 ท่อน 373.83 747.66 112.15 224.30 971.96

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 1/2" 1.000 ท่อน 275.70 275.70 82.71 82.71 358.41

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

1/2"

1.000 ท่อน 180.37 180.37 54.11 54.11 234.48

5หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 1" 1.000 ท่อน 111.21 111.21 33.36 33.36 144.57

    - ท่อแสตนเลส Ø 1/2" 1.000 ท่อน 310.00 310.00 93.00 93.00 403.00

    - ฝาครอบ PVC. ชั้น13.5 Ø 1 1/2" 8.000 ตัว 20.00 160.00 6.00 48.00 208.00

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น13.5 Ø 1 1/2" 8.000 ตัว 2.53 20.24 0.76 6.07 26.31

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2" 1.000 ตัว 28.04 28.04 8.41 8.41 36.45

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 1.000 ตัว 23.37 23.37 7.01 7.01 30.38

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1" 3.000 ตัว 41.12 123.36 12.34 37.01 160.37

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2" 3.000 ตัว 18.69 56.07 5.61 16.82 72.89

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4" 4.000 ตัว 23.36 93.44 7.01 28.03 121.47

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1" 7.000 ตัว 37.38 261.66 11.21 78.50 340.16

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3" 5.000 ตัว 216.92 1,084.60 65.08 325.38 1,409.98

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4" 8.000 ตัว 382.22 3,057.76 114.67 917.33 3,975.09

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6" 1.000 ตัว 1,418.39 1,418.39 425.52 425.52 1,843.91

6หน้า

บำรุง หนูอักษร
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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

    - ข้องอ 90 แสตนเลส Ø 1/2" 3.000 ตัว 58.00 174.00 17.40 52.20 226.20

    - สี่ทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 1.000 ตัว 3,200.00 3,200.00 960.00 960.00 4,160.00

    - ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 2.000 ตัว 20.00 40.00 6.00 12.00 52.00

    - จีโบลท์ ชั้น 15 Ø 4" 1.000 ตัว 310.00 310.00 93.00 93.00 403.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" 2.000 ตัว 23.00 46.00 6.90 13.80 59.80

    - รัดแยกเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 1.000 ตัว 280.00 280.00 84.00 84.00 364.00

    - หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสีเกลียวใน Ø 6" 2.000 ตัว 330.00 660.00 99.00 198.00 858.00

    - หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสีเกลียวใน Ø 3" 6.000 ตัว 240.00 1,440.00 72.00 432.00 1,872.00

    - หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสีเกลียวใน Ø 4" 8.000 ตัว 350.00 2,800.00 105.00 840.00 3,640.00

    - ประเก็นยาง Ø 3" 6.000 แผ่น 50.00 300.00 15.00 90.00 390.00

    - ประเก็นยาง Ø 4" 12.000 แผ่น 70.00 840.00 21.00 252.00 1,092.00

    - ประเก็นยาง Ø 6" 3.000 แผ่น 75.00 225.00 22.50 67.50 292.50

    - น๊อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 2" 144.000 ตัว 10.00 1,440.00 3.00 432.00 1,872.00

7หน้า

บำรุง หนูอักษร
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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

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 3" 2.000 ชุด 5,150.00 10,300.00 600.00 1,200.00 11,500.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4" 2.000 ชุด 6,250.00 12,500.00 800.00 1,600.00 14,100.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 6" 1.000 ชุด 10,100.00 10,100.00 1,200.00 1,200.00 11,300.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว)

dia 4"

3.000 ชุด 7,000.00 21,000.00 800.00 2,400.00 23,400.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1" 2.000 ชุด 330.00 660.00 50.00 100.00 760.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 8.000 ชุด 148.00 1,184.00 30.00 240.00 1,424.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1" 3.000 อัน 365.00 1,095.00 50.00 150.00 1,245.00

    - ท่อสั้นแสตนเลส dia 1/2" ทำเกลียวหัว-ท้าย 4.000 ตัว 95.00 380.00 28.50 114.00 494.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4" 1.000 ชุด 9,900.00 9,900.00 800.00 800.00 10,700.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 60,258.83 105,068.37 10,634.76 19,188.81 124,257.18-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

8หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

     - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตซ์

และอุปกรณ์

3.000 ชุด 250.00 750.00 115.00 345.00 1,095.00

     - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 2.000 ชุด 80.00 160.00 110.00 220.00 380.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 330.00 910.00 225.00 565.00 1,475.00-

5   อื่นๆ

    - ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x6" 2.700 ลบ.ฟ. 575.70 1,554.39 172.71 466.32 2,020.71

    - ไม้เนื้อแข็ง 2"x4" 12.000 ลบ.ฟ. 575.70 6,908.40 172.71 2,072.52 8,980.92

    - วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด

0.80x1.10 ม. (2ช่องติดกัน)

2.000 ชุด 1,560.75 3,121.50 175.00 350.00 3,471.50

    - วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2"x4" ขนาด 0.80x2.00

ม.

2.000 ชุด 691.59 1,383.18 175.00 350.00 1,733.18

    - บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม. 4.000 บาน 1,897.20 7,588.80 105.00 420.00 8,008.80

9หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40x1.10 ม. 8.000 บาน 457.94 3,663.52 105.00 840.00 4,503.52

    - กลอนขนาด 6 นิ้ว 8.000 อัน 18.69 149.52 5.61 44.86 194.38

    - กลอนขนาด 4 นิ้ว 16.000 อัน 18.69 299.04 5.61 89.71 388.75

    - ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว 8.000 อัน 4.80 38.40 1.44 11.52 49.92

    - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 28.000 อัน 15.89 444.92 4.77 133.48 578.40

    - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 8.000 อัน 10.40 83.20 3.12 24.96 108.16

    - สายยูพร้อมกุญแจ 2.000 ชุด 350.00 700.00 105.00 210.00 910.00

    - แผ่นอลูมิเนียม 0.20x1.55 ม. หนา 4.5 มม. 1.000 แผ่น 53.39 53.39 16.02 16.02 69.41

    - แผ่นอลูมิเนียม 0.19x0.20 ม. หนา 4.5 มม. 2.000 แผ่น 6.54 13.08 1.96 3.92 17.00

    - เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6.00 ม. 1.000 ท่อน 392.52 392.52 117.76 117.76 510.28

    - เหล็กแบน 1 1/4x 3/16 นิ้ว ยาว 6.00 ม. 1.000 เส้น 365.00 365.00 109.50 109.50 474.50

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

3.000 แผ่น 295.00 885.00 88.50 265.50 1,150.50

10หน้า

บำรุง หนูอักษร
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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

    - น๊อตยึด dia 3/8" 9.000 ตัว 6.50 58.50 0.00 0.00 58.50

    - ทรายกรองเร็ว 1.200 ลบ.ม. 1,500.00 1,800.00 450.00 540.00 2,340.00

    - กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4" .800 ลบ.ม. 1,500.00 1,200.00 450.00 360.00 1,560.00

    - ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง 1.000 ชุด 2,490.00 2,490.00 747.00 747.00 3,237.00

รวมค่าอื่นๆ - 12,786.30 33,192.36 3,011.71 7,173.07 40,365.43-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 779,104.66

11หน้า

บำรุง หนูอักษร
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 388,883.01

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 28,148.36

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 22,569.21

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:49

456,752.78หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 อื่นๆ รวม 17,152.20

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 456,752.78

หน้า 2

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:49

456,752.78หมายเหตุ :  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 214.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 21,186.00 21,186.00

     - ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น 5.000 ลบ.ม. 467.29 2,336.45 99.00 495.00 2,831.45

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว 64.000 ตร.ม. 400.00 25,600.00 0.00 0.00 25,600.00

     - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ 169.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 22,477.00 22,477.00

     - ตะปู 42.000 กก. 42.06 1,766.52 0.00 0.00 1,766.52

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 5.000 ลบ.ม. 1,591.25 7,956.25 398.00 1,990.00 9,946.25

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

6.000 ลบ.ม. 1,881.50 11,289.00 498.00 2,988.00 14,277.00

2หน้า

บำรุง หนูอักษร
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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

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

กก./ลบ.ม.)

29.000 ลบ.ม. 1,852.89 53,733.81 498.00 14,442.00 68,175.81

     - น้ำยากันซึม 44.000 กก. 42.50 1,870.00 0.00 0.00 1,870.00

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก./เส้น) 25.000 กก. 25.68 642.00 4.10 102.50 744.50

     - เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 540.000 กก. 25.47 13,753.80 4.10 2,214.00 15,967.80

     - เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 1,510.000 กก. 26.31 39,728.10 2.90 4,379.00 44,107.10

     - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 2,715.000 กก. 26.48 71,893.20 2.90 7,873.50 79,766.70

     - ลวดผูกเหล็ก NO 18 146.000 กก. 42.53 6,209.38 0.00 0.00 6,209.38

   งานเสาเข็ม

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

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

57.000 ตัน 1,121.50 63,925.50 176.00 10,032.00 73,957.50

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 7,545.46 300,704.01 1,915.00 88,179.00 388,883.01-

3หน้า

บำรุง หนูอักษร
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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

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 6" .100 ท่อน 5,258.81 525.88 1,577.64 157.76 683.64

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 4" .200 ท่อน 3,577.80 715.56 1,073.34 214.67 930.23

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Ø 3" 1.000 ท่อน 2,455.55 2,455.55 736.67 736.67 3,192.22

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 6" 1.000 ตัว 1,697.08 1,697.08 509.12 509.12 2,206.20

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 6" 2.000 ตัว 1,418.39 2,836.78 425.52 851.03 3,687.81

     - ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3" 3.000 ตัว 1,350.00 4,050.00 405.00 1,215.00 5,265.00

     - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" 2.000 ตัว 526.64 1,053.28 157.99 315.98 1,369.26

     - หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี Ø 3" 12.000 ตัว 240.00 2,880.00 72.00 864.00 3,744.00

     - หน้าจานเหล็กหล่ออาบสังกะสี Ø 4" 2.000 ตัว 350.00 700.00 105.00 210.00 910.00

     - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia. 3" 2.000 ตัว 1,850.00 3,700.00 600.00 1,200.00 4,900.00

4หน้า

บำรุง หนูอักษร
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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

     - เทปพันเกลียว 10.000 ม้วน 15.00 150.00 0.00 0.00 150.00

     - ประเก็นยาง Ø 3" 12.000 แผ่น 50.00 600.00 0.00 0.00 600.00

     - ประเก็นยาง Ø 4" 1.000 แผ่น 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 2" 44.000 ตัว 10.00 440.00 0.00 0.00 440.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 18,869.27 21,874.13 5,662.28 6,274.23 28,148.36-

3   งานสถาปัตยกรรม

   งานตบแต่ง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 67.000 ตร.ม. 54.60 3,658.20 82.00 5,494.00 9,152.20

   งานสี

     - ทาสีพลาสติก 57.000 ตร.ม. 32.23 1,837.11 30.00 1,710.00 3,547.11

     - ทาสีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 74.93 374.65 38.00 190.00 564.65

     - ทาซีเมนต์เบส 95.000 ตร.ม. 59.95 5,695.25 38.00 3,610.00 9,305.25

5หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 221.71 11,565.21 188.00 11,004.00 22,569.21-

4   อื่นๆ

    - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม. 1.000 ชุด 3,999.00 3,999.00 1,199.70 1,199.70 5,198.70

    - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม. 1.000 ชุด 1,100.00 1,100.00 330.00 330.00 1,430.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435

ม.

25.000 แผ่น 295.00 7,375.00 88.50 2,212.50 9,587.50

    - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว 2.000 แผ่น 60.00 120.00 18.00 36.00 156.00

    - ท่อผ่านผนัง dia 3" 3.000 จุด 200.00 600.00 60.00 180.00 780.00

รวมค่าอื่นๆ - 5,654.00 13,194.00 1,696.20 3,958.20 17,152.20-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 456,752.78

6หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ฐานรากหอถังสูง (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 114,064.12

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 114,064.12

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50

114,064.12หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดิน - ถมคืน 17.760 ลบ.ม. 0.00 0.00 125.00 2,220.00 2,220.00

    - เสาเข็ม คอร. ขนาด 0.20 x 0.20 x 10.50 ม. 25.000 ต้น 1,635.52 40,888.00 548.00 13,700.00 54,588.00

    - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน 25.000 ต้น 0.00 0.00 200.00 5,000.00 5,000.00

    - ทรายหยาบอัดแน่น 3.500 ลบ.ม. 467.29 1,635.51 91.00 318.50 1,954.02

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .610 ลบ.ม. 1,591.25 970.66 398.00 242.78 1,213.44

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

7.880 ลบ.ม. 1,881.50 14,826.22 498.00 3,924.24 18,750.46

    - ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ 18.690 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 2,485.77 2,485.77

    - ไม้แบบ 13.000 ตร.ม. 400.00 5,200.00 0.00 0.00 5,200.00

    - ตะปูตอกไม้ 4.000 กก. 42.06 168.24 0.00 0.00 168.24

    - เหล็ก SR24 ศก. 9 มม. 50.000 กก. 25.47 1,273.50 4.10 205.00 1,478.50

    - เหล็ก SR24 ศก. 12 มม. 210.000 กก. 25.15 5,281.50 3.30 693.00 5,974.50

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็ก SR24 ศก. 15 มม. 310.000 กก. 29.65 9,191.50 3.30 1,023.00 10,214.50

    - ลวดผูกเหล็ก 14.500 กก. 42.53 616.68 0.00 0.00 616.69

    - น๊อตสกรูพร้อมแหวน ขนาด ศก. 25 มม. ยาว

1.00 ม.

12.000 ชุด 350.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,490.42 84,251.81 2,003.70 29,812.29 114,064.12-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 114,064.12

3หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 4,676.79

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 4,676.79

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50

4,676.79หมายเหตุ :  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

    - แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215X2.435 ม. หนา 3/16

นิ้ว

1.000 แผ่น 1,491.00 1,491.00 470.00 470.00 1,961.00

    - เหล็กแบน 1 1/2x3/16 นิ้ว ยาว 6.00 ม. 1.000 เส้น 365.00 365.00 161.00 161.00 526.00

    - เหล็กแบน 1 x1/4 นิ้ว ยาว 6.00 ม. 1.000 เส้น 135.00 135.00 142.00 142.00 277.00

    - เหล็กฉาก 25 x25x3 มม. ยาว 6.00 ม. 1.000 เส้น 172.52 172.52 67.00 67.00 239.52

    - เหล็กฉาก 40 x40x5 มม. ยาว 6.00 ม. 1.000 เส้น 392.52 392.52 177.00 177.00 569.52

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

    - ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว 10.000 เมตร 25.00 250.00 0.00 0.00 250.00

    - ทาสีน้ำมัน 3.000 ตร.ม. 51.25 153.75 0.00 0.00 153.75

รวมค่าอื่นๆ - 2,982.29 3,659.79 1,017.00 1,017.00 4,676.79-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 4,676.79

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 28,792.60

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 28,792.60

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50

28,792.60หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดข

องเครื่องสูบน้ำดิบ

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 3" 4.000 ท่อน 2,235.65 8,942.60 175.00 700.00 9,642.60

     - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3" 2.000 ชุด 1,850.00 3,700.00 600.00 1,200.00 4,900.00

   เสารับท่อส่งน้ำดิบ

     - เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ 1.000 ช่วง 4,650.00 4,650.00 0.00 0.00 4,650.00

   อุปกรณ์อื่น ๆ

     - ประตูน้ำระบายอากาศ ขนาด 1 นิ้ว 2.000 ชุด 4,600.00 9,200.00 200.00 400.00 9,600.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 13,335.65 26,492.60 975.00 2,300.00 28,792.60-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 28,792.60

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 97,647.73

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 97,647.73

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50

97,647.73หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" 8.000 ท่อน 2,455.55 19,644.40 736.67 5,893.32 25,537.72

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4" 4.000 ท่อน 3,257.40 13,029.60 977.22 3,908.88 16,938.48

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4" 1.000 ท่อน 84.11 84.11 25.23 25.23 109.34

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 2.000 ตัว 1,370.00 2,740.00 411.00 822.00 3,562.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 1,695.00 1,695.00 508.50 508.50 2,203.50

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 8.000 ตัว 1,420.00 11,360.00 426.00 3,408.00 14,768.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 2.000 ตัว 1,750.00 3,500.00 525.00 1,050.00 4,550.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 2,050.00 2,050.00 615.00 615.00 2,665.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 8.000 ตัว 500.00 4,000.00 150.00 1,200.00 5,200.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 1.000 ตัว 546.00 546.00 163.80 163.80 709.80

    - สามทางลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 1,320.00 1,320.00 396.00 396.00 1,716.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 22.000 ตัว 400.00 8,800.00 120.00 2,640.00 11,440.00

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูน้ำปีกผีเสื้อ หน้าจาน dia 3" 1.000 ชุด 2,360.00 2,360.00 600.00 600.00 2,960.00

    - ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4" 1.000 อัน 186.00 186.00 25.00 25.00 211.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม dia 3" 3.000 ตัว 411.00 1,233.00 123.30 369.90 1,602.90

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 3/4" 5.000 ตัว 3.69 18.45 1.11 5.54 23.99

    - ประเก็นยาง dia 3" 20.000 แผ่น 50.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

    - ประเก็นยาง dia 4" 9.000 แผ่น 70.00 630.00 0.00 0.00 630.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 152.000 ตัว 10.00 1,520.00 0.00 0.00 1,520.00

    - เทปพันเกลียว 20.000 ม้วน 15.00 300.00 0.00 0.00 300.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 19,953.75 76,016.56 5,803.83 21,631.17 97,647.73-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 97,647.73

3หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประสานระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 57,367.36

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 57,367.36

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51

57,367.36หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" 1.000 ท่อน 2,455.55 2,455.55 736.67 736.67 3,192.22

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2

1/2"

1.000 ท่อน 1,168.22 1,168.22 350.47 350.47 1,518.69

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2" 2.000 ท่อน 275.70 551.40 82.71 165.42 716.82

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4" 1.000 ท่อน 84.11 84.11 25.23 25.23 109.34

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5" X 15 ซม. 3.000 ท่อน 766.31 2,298.93 229.89 689.68 2,988.61

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 4.000 ตัว 24.36 97.44 7.31 29.23 126.67

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 2.000 ตัว 16.36 32.72 4.91 9.82 42.54

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,370.00 1,370.00 411.00 411.00 1,781.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,420.00 4,260.00 426.00 1,278.00 5,538.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 2,050.00 6,150.00 615.00 1,845.00 7,995.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 7.000 ตัว 400.00 2,800.00 120.00 840.00 3,640.00

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4" 2.000 ตัว 210.00 420.00 63.00 126.00 546.00

    - ข้อลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้าจาน 2 ด้าน dia

3" ลด 1 1/2-2 1/2"

2.000 ตัว 840.00 1,680.00 252.00 504.00 2,184.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 2.000 ตัว 212.00 424.00 63.60 127.20 551.20

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 2.000 ตัว 500.00 1,000.00 150.00 300.00 1,300.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" 11.000 ตัว 18.69 205.59 5.61 61.68 267.27

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 8.000 ตัว 23.00 184.00 6.90 55.20 239.20

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 4.000 ตัว 15.00 60.00 4.50 18.00 78.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia

3"แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 5,150.00 10,300.00 600.00 1,200.00 11,500.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3" 2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 600.00 1,200.00 8,200.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4" 2.000 ชุด 255.00 510.00 35.00 70.00 580.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 4.000 ชุด 184.00 736.00 55.20 220.80 956.80

3หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เกย์วัดความดัน 0-60 psi 2.000 อัน 400.00 800.00 120.00 240.00 1,040.00

    - เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2" 4.000 ตัว 5.00 20.00 1.50 6.00 26.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 15.00 30.00 0.00 0.00 30.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 18.000 แผ่น 50.00 900.00 0.00 0.00 900.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 2" 72.000 ตัว 10.00 720.00 0.00 0.00 720.00

    - ทำเกลียว 40.000 จุด 15.00 600.00 0.00 0.00 600.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 21,433.30 46,857.96 4,966.50 10,509.40 57,367.36-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 57,367.36

4หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 57,321.87

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 57,321.87

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51

57,321.87หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" 1.000 ท่อน 2,455.55 2,455.55 736.67 736.67 3,192.22

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2

1/2"

1.000 ท่อน 1,168.22 1,168.22 350.47 350.47 1,518.69

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2" 2.000 ท่อน 275.70 551.40 82.71 165.42 716.82

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4" 1.000 ท่อน 84.11 84.11 25.23 25.23 109.34

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5" X 15 ซม. 3.000 ท่อน 766.31 2,298.93 229.89 689.68 2,988.61

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 4.000 ตัว 42.00 168.00 12.60 50.40 218.40

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 2.000 ตัว 28.04 56.08 8.41 16.82 72.90

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 1,370.00 1,370.00 411.00 411.00 1,781.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,420.00 4,260.00 426.00 1,278.00 5,538.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 2,050.00 6,150.00 615.00 1,845.00 7,995.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 7.000 ตัว 400.00 2,800.00 120.00 840.00 3,640.00

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3/4" 2.000 ตัว 210.00 420.00 63.00 126.00 546.00

    - ข้อลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้าจาน 2 ด้าน dia

3" ลด 1 1/2-2 1/2"

2.000 ตัว 840.00 1,680.00 252.00 504.00 2,184.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 2.000 ตัว 212.00 424.00 63.60 127.20 551.20

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 2.000 ตัว 500.00 1,000.00 150.00 300.00 1,300.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" 11.000 ตัว 14.02 154.22 4.21 46.27 200.49

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 8.000 ตัว 23.00 184.00 6.90 55.20 239.20

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 4.000 ตัว 15.00 60.00 4.50 18.00 78.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia

3"แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 5,150.00 10,300.00 600.00 1,200.00 11,500.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3" 2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 600.00 1,200.00 8,200.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4" 2.000 ชุด 330.00 660.00 35.00 70.00 730.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 4.000 ชุด 148.00 592.00 30.00 120.00 712.00

3หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เกย์วัดความดัน 0-60 psi 2.000 อัน 400.00 800.00 120.00 240.00 1,040.00

    - เข็มขัดรัดท่อ dia 1/2" 4.000 ตัว 5.00 20.00 0.00 0.00 20.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 15.00 30.00 0.00 0.00 30.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 18.000 แผ่น 50.00 900.00 0.00 0.00 900.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน dia 1/2" ยาว 2" 72.000 ตัว 10.00 720.00 0.00 0.00 720.00

    - ทำเกลียว 40.000 จุด 15.00 600.00 0.00 0.00 600.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 21,496.95 46,906.51 4,947.19 10,415.36 57,321.87-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 57,321.87

4หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 888,895.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 888,895.00

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51

888,895.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 6" 1,124.000 เมตร 400.00 449,600.00 200.00 224,800.00 674,400.00

    - อุปกรณ์ประปาได้แก่ น้ำยาประสานท่อ ข้องอ

ข้อโค้ง ฯลฯ (คิด 20% ของราคาท่อ)

1.000 L.S 89,920.00 89,920.00 0.00 0.00 89,920.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Rubber

Seat ขนาด dia 6 นิ้ว

3.000 ชุด 20,632.00 61,896.00 1,200.00 3,600.00 65,496.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ชนิด Rubber

Seat ขนาด dia 4 นิ้ว

1.000 ชุด 15,184.00 15,184.00 800.00 800.00 15,984.00

    - มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น

หน้าจาน ขนาด 6 นิ้ว

1.000 ชุด 41,895.00 41,895.00 1,200.00 1,200.00 43,095.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 168,031.00 658,495.00 3,400.00 230,400.00 888,895.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 888,895.00

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สระพักตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 16,420.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 16,420.50

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:52

16,420.50หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   อื่นๆ

    - ขุดดิน 136.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 13,464.00 13,464.00

    - เรียงหินยาแนว 2.000 บาท/ลบ.ม. 1,095.00 2,190.00 383.25 766.50 2,956.50

รวมค่าอื่นๆ - 1,095.00 2,190.00 482.25 14,230.50 16,420.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 16,420.50

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 16,765.27

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 16,765.27

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:52

16,765.27หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดิน 7.020 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 694.98 694.98

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .540 ลบ.ม. 467.29 252.33 99.00 53.46 305.80

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

.900 ลบ.ม. 1,881.50 1,693.35 498.00 448.20 2,141.55

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 36.000 กก. 25.47 916.92 4.10 147.60 1,064.52

    - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 18.000 ตร.ม. 294.51 5,301.18 89.00 1,602.00 6,903.18

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 41.400 ตร.ม. 54.60 2,260.44 82.00 3,394.80 5,655.24

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,723.37 10,424.22 871.10 6,341.04 16,765.27-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 16,765.27

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ประสานระบบไฟฟ้าภายใน

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 18,947.16

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 18,947.16

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:52

18,947.16หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)

     - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์ 1.000 set 4,319.16 4,319.16 0.00 0.00 4,319.16

   ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)

     - เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. 1.000 ต้น 2,500.00 2,500.00 750.00 750.00 3,250.00

     - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน

พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.

140.000 เมตร 14.00 1,960.00 25.00 3,500.00 5,460.00

     - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ 1.000 ชุด 3,500.00 3,500.00 700.00 700.00 4,200.00

     - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 4.000 ชุด 150.00 600.00 0.00 0.00 600.00

     - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.000 ชุด 430.00 860.00 129.00 258.00 1,118.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 10,913.16 13,739.16 1,604.00 5,208.00 18,947.16-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 18,947.16

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 13,500.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 13,500.00

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:52

13,500.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) 1.000 L.S 0.00 0.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00

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

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 13,500.00

2หน้า

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:52



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1
ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

จำนวน 2 ชุด
รวม 44,130.00

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47

489,754.60หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

2
ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

จำนวน 2 ชุด
รวม 44,130.00

3 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายครอรีน รวม 19,800.00

4 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ รวม 3,800.00

5
หอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ

30.00 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบ
รวม 377,894.60

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 489,754.60

หน้า 2

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47

489,754.60หมายเหตุ :  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 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

จำนวน 2 ชุด

1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW) 2.000 เครื่อง 11,965.00 0.00 0.00 23,930.00

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

1.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW) 2.000 ตู้ 9,000.00 0.00 0.00 18,000.00

รวมค่าค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้คว

บคุม จำนวน 2 ชุด

- 22,065.00 44,130.00 0.00 0.00 44,130.00-

2 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

จำนวน 2 ชุด

2.1

2.1เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)

2.000 เครื่อง 11,965.00 0.00 0.00 23,930.00

2.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2.000 เครื่อง 1,100.00 0.00 0.00 2,200.00

2.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW) 2.000 ตู้ 9,000.00 0.00 0.00 18,000.00

หน้า 2

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบ

คุม จำนวน 2 ชุด

- 22,065.00 44,130.00 0.00 0.00 44,130.00-

3 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายครอรีน

3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน 2.000 ถัง 1,200.00 0.00 0.00 2,400.00

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

3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

3.4 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 1.000 ชุด 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

3.5 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 700.00 0.00 0.00 700.00

รวมค่าค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายครอ

รีน

- 18,600.00 19,800.00 0.00 0.00 19,800.00-

4 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ

หน้า 3

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

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

5 หอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ

30.00 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบ

5.1 แท่งทองแดงØ15มม.ยาว1.80เมตร 1.000 ชุด 600.00 0.00 0.00 600.00

5.2 เสาล่อฟ้าทองแดงขนาดØ20มม. 1.000 ชุด 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00

5.3

ท่อน้ำล้นPVCØ3”ชั้น13.5สูง20.00เมตรพร้อมอุปกร

20.000 เมตร 182.24 0.00 0.00 3,644.80

5.4 ประตูน้ำแบบบอลวาล์วØ1/2”(มินิบอลวาล์ว) 1.000 อัน 85.00 0.00 0.00 85.00

5.5 สายล่อฟ้าทองแดงขนาดø20มม. 22.000 เมตร 95.00 0.00 0.00 2,090.00

5.6 ประตูน้ำแบบบอลวาล์วØ2”(ทางน้ำทิ้ง) 1.000 ชุด 880.00 0.00 0.00 880.00

5.7

ท่อน้ำเข้าถังPVCØ3”ชั้น13.5สูง20.00เมตรพร้อมอุปก

20.000 เมตร 182.24 0.00 0.00 3,644.80

หน้า 4

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5.8 เครื่องวัดความดันหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า2” 1.000 ชุด 450.00 0.00 0.00 450.00

5.9 สวิทซ์ควบคุมระดับน้ำ(Pressureswitch) 1.000 ชุด 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

5.10

หอถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญขนาดความจุ30.

00ลบ.ม.สูงประมาณ20ม.รวมค่าแรงติดตั้ง

1.000 ถัง 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00

รวมค่าหอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ

ขนาดความจุ 30.00 ลบ.ม.

พร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบ

- 368,974.48 377,894.60 0.00 0.00 377,894.60-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 5

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง พัทลุงกงหราสมหวังตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1141010,2111100,991002,9

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47

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

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) (แบบเลขที่ 1141010)

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

12

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 1,013,693.07779,104.66ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)

(แบบเลขที่ 1141010)
1

รวมค่าก่อสร้าง 1,013,693.07

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,013,693.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:33



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) (แบบเลขที่ 1141010)

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

12

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,013,693.07

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,013,693.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:33



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

7

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 594,281.04456,752.78ถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 594,281.04

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 594,281.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:33



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

7

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 594,281.04

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 594,281.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:33



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ฐานรากหอถังสูง (ตอกเข็ม)

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

3

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 148,408.82114,064.12ฐานรากหอถังสูง (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 148,408.82

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      12.25  ตารางเมตร เฉลี่ย    12,115.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 148,408.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:34



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ฐานรากหอถังสูง (ตอกเข็ม)

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

3

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 148,408.82

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      12.25  ตารางเมตร เฉลี่ย    12,115.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 148,408.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:34



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 6,084.974,676.79ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม.

แบบเลขที่ 991002
1

รวมค่าก่อสร้าง 6,084.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,084.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:34



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 6,084.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,084.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:34



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 37,462.0528,792.60ระบบท่อส่งน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 37,462.05

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,462.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:34



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 37,462.05

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 37,462.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:34



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

3

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 127,049.4697,647.73การประสานท่อระหว่างระบบ1

รวมค่าก่อสร้าง 127,049.46

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 127,049.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:35



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

3

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 127,049.46

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 127,049.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:35



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประสานระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 74,640.6757,367.36ประสานระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 74,640.67

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,640.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:35



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประสานระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 74,640.67

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,640.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:35



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 74,581.4857,321.87การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี1

รวมค่าก่อสร้าง 74,581.48

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,581.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

4

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 74,581.48

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,581.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:36



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 1,156,541.28888,895.00ระบบท่อจ่ายน้ำประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 1,156,541.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,156,541.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,156,541.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,156,541.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:36



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สระพักตะกอน

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 21,364.7116,420.50สระพักตะกอน1

รวมค่าก่อสร้าง 21,364.71

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,364.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สระพักตะกอน

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 21,364.71

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,364.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:36



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 21,813.2916,765.27รางระบายน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 21,813.29

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,813.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:36



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 21,813.29

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,813.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:36



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประสานระบบไฟฟ้าภายใน

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 24,652.1418,947.16ประสานระบบไฟฟ้าภายใน1

รวมค่าก่อสร้าง 24,652.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,652.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:37



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประสานระบบไฟฟ้าภายใน

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 24,652.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,652.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:37



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3011 17,564.8513,500.00ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน1

รวมค่าก่อสร้าง 17,564.85

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,564.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:37



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 17,564.85

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,564.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:37



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ปรีชา ก่อเกื้อ  

(  ปรีชา ก่อเกื้อ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  บำรุง หนูอักษร  

(  บำรุง หนูอักษร  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  นิยม เลื่อนแก้ว  

(  นิยม เลื่อนแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:37



 2หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พัทลุง

1141010,2111100,991002,911002,911006

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวัง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง กงหรา

07 มีนาคม 2565

สมหวัง อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

47,219.10ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

จำนวน 2 ชุด
1 44,130.00 3,089.10

47,219.10ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน

2 ชุด
2 44,130.00 3,089.10

21,186.00ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายครอรีน3 19,800.00 1,386.00

รวมค่าก่อสร้าง 115,624.20

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47



 2หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

พัทลุง

1141010,2111100,991002,911002,911006

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวัง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง กงหรา

07 มีนาคม 2565

สมหวัง อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

4,066.00เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ4 3,800.00 266.00

404,347.22หอถังสูงเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 30.00

ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนประกอบ
5 377,894.60 26,452.62

รวมค่าก่อสร้าง 524,037.42

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:53:47



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้

หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

2

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1141010,2111100,991002,911002,911006

สมหวัง กงหรา พัทลุงสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ปรีชา ก่อเกื้อ  

(  ปรีชา ก่อเกื้อ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  นิยม เลื่อนแก้ว  

(  นิยม เลื่อนแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  บำรุง หนูอักษร  

(  บำรุง หนูอักษร  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:37



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงกงหราสมหวัง

1141010,2111100,991002,911002,911006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสมหวัง เทศบาลตำบลสมหวัง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    07 มีนาคม 2565

14

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,013,693.07
ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) (แบบเลขที่ 1141010) จำนวน

1.000 หลังละ 1,013,693.07 บาท

2 594,281.04ถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 594,281.04 บาท

3 148,408.82ฐานรากหอถังสูง (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 148,408.82 บาท

4 6,084.97
ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100.00 ลบ.ม. แบบเลขที่ 991002 จำนวน 1.000

หลังละ 6,084.97 บาท

5 37,462.05ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 37,462.05 บาท

6 127,049.46การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 127,049.46 บาท

 3หน้า 1 จาก

 บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:40



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงกงหราสมหวัง

1141010,2111100,991002,911002,911006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสมหวัง เทศบาลตำบลสมหวัง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    07 มีนาคม 2565

14

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

7 74,640.67ประสานระบบท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 74,640.67 บาท

8 74,581.48การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 74,581.48 บาท

9 1,156,541.28ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 1,156,541.28 บาท

10 21,364.71สระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 21,364.71 บาท

11 21,813.29รางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 21,813.29 บาท

12 24,652.14ประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 24,652.14 บาท

13 17,564.85ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 17,564.85 บาท

 3หน้า 2 จาก

 บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:40



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

พัทลุงกงหราสมหวัง

1141010,2111100,991002,911002,911006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสมหวัง เทศบาลตำบลสมหวัง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    07 มีนาคม 2565

14

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

14 524,037.42งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 3 จาก 3

                 ราคากลาง 3,842,175.25

ราคากลาง (........... สามล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ ...........)

สรุป

 3หน้า 3 จาก

 บำรุง หนูอักษร

07 มีนาคม 2565 14:54:40



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง

อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้  หมู่ที่ 6  ตำบลสมหวัง  เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สมหวัง กงหรา พัทลุง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    07 มีนาคม 2565

1141010,2111100,991002,911002,911006

เทศบาลตำบลสมหวัง / เทศบาลตำบลสมหวังหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  นิยม เลื่อนแก้ว  

(  นิยม เลื่อนแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ปรีชา ก่อเกื้อ  

(  ปรีชา ก่อเกื้อ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  บำรุง หนูอักษร  

(  บำรุง หนูอักษร  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


