


























แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังแชมเปญ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชท่าเรือตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานฐานราก(ตอกเข็ม) รวม 61,037.69

2 งานติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ รวม 342,900.00

3 งานประสานท่อ รวม 1,332,040.00

4 ขุดเจาะก่อสร้างบ่อบาดาล รวม 288,350.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,024,327.69

หน้า 1

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:27:48

2,024,327.69หมายเหตุ :  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   งานฐานราก(ตอกเข็ม)

    - ทรายหยาบ 3.000 ลบ.ม. 450.00 1,350.00 135.00 405.00 1,755.00

    - เสาเข็ม คสล. 25.000 ท่อน 1,090.00 27,250.00 176.00 4,400.00 31,650.00

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 8.500 ตร.ม. 575.70 4,893.45 133.00 1,130.50 6,023.95

    - เหล็ก RB 12 .180 ตัน 20,257.48 3,646.34 3,300.00 594.00 4,240.34

    - เหล็ก RB 15 .260 ตัน 18,841.12 4,898.69 5,652.34 1,469.61 6,368.30

    - ตะปู 3.000 กิโลกรัม 51.41 154.23 0.00 0.00 154.23

    - ลวดผูกเหล็ก 3.000 กก. 52.33 156.99 0.00 0.00 156.99

    - น๊อตยึดหอถังพร้อมแหวน 12.000 ชุด 200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

    - คอนกรีตโครงสร้าง 3.000 ลบ.ม. 2,371.96 7,115.88 391.00 1,173.00 8,288.88

รวมค่างานฐานราก(ตอกเข็ม) - 43,890.00 51,865.58 9,787.34 9,172.11 61,037.69-

2   งานติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์

2หน้า

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:27:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. 1.000 ถัง 220,000.00 220,000.00 66,000.00 66,000.00 286,000.00

    - ถังกรองพร้อมทรายกรอง 1.000 ถัง 40,000.00 40,000.00 12,000.00 12,000.00 52,000.00

    - มาตรน้ำ ขนาด 2 นิ้ว 1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 400.00 400.00 4,900.00

รวมค่างานติดตั้งถังแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ - 264,500.00 264,500.00 78,400.00 78,400.00 342,900.00-

3   งานประสานท่อ

    - ท่อHDPEPE 80 (PN 10) ขนาด 4 นิ้ว 2,800.000 เมตร 317.00 887,600.00 150.00 420,000.00 1,307,600.00

    - แคลมป์รัดแยกพร้อมอุปกรณ์ 80.000 ชุด 235.00 18,800.00 70.50 5,640.00 24,440.00

รวมค่างานประสานท่อ - 552.00 906,400.00 220.50 425,640.00 1,332,040.00-

4   ขุดเจาะก่อสร้างบ่อบาดาล

    - สูบทดสอบปริมาณน้ำพร้อมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1.000 งาน 0.00 0.00 12,550.00 12,550.00 12,550.00

    - เจาะบ่อบาดาล 140.000 เมตร 0.00 0.00 1,970.00 275,800.00 275,800.00

3หน้า

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:27:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าขุดเจาะก่อสร้างบ่อบาดาล - 0.00 0.00 14,520.00 288,350.00 288,350.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,024,327.69

4หน้า

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:27:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชท่าเรือตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 2

แรงม้าพร้อมอุปกรณ์
รวม 48,600.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 48,600.00

หน้า 1

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:27:47

48,600.00หมายเหตุ :  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 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 2

แรงม้าพร้อมอุปกรณ์

1.1

เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด2แรงม้าพร้อมอุปกรณ์

1.000 ชุด 48,600.00 0.00 0.00 48,600.00

รวมค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 2

แรงม้าพร้อมอุปกรณ์

- 48,600.00 48,600.00 0.00 0.00 48,600.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:27:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชท่าเรือตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:27:47

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

ถังแชมเปญ

16 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3034 2,638,508.712,024,327.69ถังแชมเปญ1

รวมค่าก่อสร้าง 2,638,508.71

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,638,508.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:28:44



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังแชมเปญ

16 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,638,508.71

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,638,508.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:28:44



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  พินิต ดวงสุวรรณ  

(  พินิต ดวงสุวรรณ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนันตชัย เขียวจันทร์  

(  อนันตชัย เขียวจันทร์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุพจน์ คงปาน  

(  สุพจน์ คงปาน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:28:44



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองนครศรีธรรมราช

16 เมษายน 2563

ท่าเรือ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

52,002.00เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด 2 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์1 48,600.00 3,402.00

รวมค่าก่อสร้าง 52,002.00

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:27:47



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราชสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  พินิต ดวงสุวรรณ  

(  พินิต ดวงสุวรรณ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุพจน์ คงปาน  

(  สุพจน์ คงปาน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนันตชัย เขียวจันทร์  

(  อนันตชัย เขียวจันทร์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:28:44



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราชท่าเรือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    16 เมษายน 2563

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 2,638,508.71ถังแชมเปญ จำนวน 1.000 หลังละ 2,638,508.71 บาท

2 52,002.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 2,690,510.71

ราคากลาง (........... สองล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 อนันตชัย เขียวจันทร์

16 เมษายน 2563 13:28:50



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านม่วงงาม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

มีจำนวน

เมื่อวันที่    16 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สุพจน์ คงปาน  

(  สุพจน์ คงปาน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พินิต ดวงสุวรรณ  

(  พินิต ดวงสุวรรณ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อนันตชัย เขียวจันทร์  

(  อนันตชัย เขียวจันทร์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
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