
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 1,742.33

2 งานแบบหล่อ รวม 6,725.95

3 งานคอนกรีต รวม 10,230.59

4 งานเหล็ก รวม 11,659.88

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00

97,162.71หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานโครงหลังคา รวม 16,502.73

6 งานผนังก่ออิฐ รวม 8,335.68

7 งานฉาบปูน รวม 6,019.10

8 งานสี รวม 5,245.00

9 งานอื่น ๆ รวม 15,641.69

10 งานไฟฟ้า รวม 1,330.00

หน้า 2

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00

97,162.71หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

11 งานเสาเข็ม รวม 13,729.76

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 97,162.71

หน้า 3

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00

97,162.71หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 3.700 ลบ.ม. 0.00 0.00 283.00 1,047.10 1,047.10

    - ทรายหยาบ , ทรายหยาบรองพื้น 1.500 ลบ.ม. 364.49 546.73 99.00 148.50 695.23

รวมค่างานดิน - 364.49 546.73 382.00 1,195.60 1,742.33-

2   งานแบบหล่อ

    - ไม้แบบ+คร่าว 10.000 ตร.ม. 348.00 3,480.00 0.00 0.00 3,480.00

    - ค่าแรงประกอบแบบ 23.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 3,059.00 3,059.00

    - ตะปู 5.000 กก. 37.39 186.95 0.00 0.00 186.95

รวมค่างานแบบหล่อ - 385.39 3,666.95 133.00 3,059.00 6,725.95-

3   งานคอนกรีต

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .105 ลบ.ม. 1,971.96 207.05 391.00 41.05 248.10

3หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00



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.)

4.095 ลบ.ม. 2,046.73 8,381.35 391.00 1,601.14 9,982.49

รวมค่างานคอนกรีต - 4,018.69 8,588.40 782.00 1,642.19 10,230.59-

4   งานเหล็ก

    - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) 27.000 กก. 22.00 594.00 4.00 108.00 702.00

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 280.000 กก. 21.00 5,880.00 4.00 1,120.00 7,000.00

    - เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 108.000 กก. 20.40 2,203.20 3.00 324.00 2,527.20

    - เหล็กเส้นกลม dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 52.000 กก. 20.20 1,050.40 3.00 156.00 1,206.40

    - ลวดผูกเหล็ก No 18 6.000 กก. 37.38 224.28 0.00 0.00 224.28

รวมค่างานเหล็ก - 120.98 9,951.88 14.00 1,708.00 11,659.88-

5   งานโครงหลังคา

4หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

2.000 ท่อน 809.35 1,618.70 0.00 0.00 1,618.70

    - เหล็ก 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี 7.000 ท่อน 557.48 3,902.36 0.00 0.00 3,902.36

    - เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

7.000 ท่อน 518.69 3,630.83 0.00 0.00 3,630.83

    - เหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม 4.000 ท่อน 414.96 1,659.84 0.00 0.00 1,659.84

    - แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 หนา 4.5 มม. 8.000 แผ่น 80.00 640.00 0.00 0.00 640.00

    - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม.

หนา 5 มม.

62.000 แผ่น 45.33 2,810.46 20.27 1,256.74 4,067.20

    - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 13.000 ชุด 48.60 631.80 0.00 0.00 631.80

    - ขอยึดกระเบื้อง 62.000 ตัว 4.00 248.00 0.00 0.00 248.00

    - ขอยึดครอบ 26.000 ตัว 4.00 104.00 0.00 0.00 104.00

รวมค่างานโครงหลังคา - 2,482.41 15,245.99 20.27 1,256.74 16,502.73-

5หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

6   งานผนังก่ออิฐ

    - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.000 ตร.ม. 272.18 5,987.96 89.00 1,958.00 7,945.96

    - ก่อซีเมนต์บล็อค (19x39x9 ซม.) 1.900 ตร.ม. 119.12 226.32 86.00 163.40 389.72

รวมค่างานผนังก่ออิฐ - 391.30 6,214.28 175.00 2,121.40 8,335.68-

7   งานฉาบปูน

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 46.000 ตร.ม. 48.85 2,247.10 82.00 3,772.00 6,019.10

รวมค่างานฉาบปูน - 48.85 2,247.10 82.00 3,772.00 6,019.10-

8   งานสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 69.000 ตร.ม. 40.00 2,760.00 30.00 2,070.00 4,830.00

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

รวมค่างานสี - 85.00 2,985.00 68.00 2,260.00 5,245.00-

6หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

9   งานอื่น ๆ

    - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.+เคร่าไม้ @

0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 250.00 5,750.00 80.00 1,840.00 7,590.00

    - ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว 2.000 ลบ.ฟ. 716.82 1,433.64 0.00 0.00 1,433.64

    - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 1.000 อัน 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00

    - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

    - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 3.000 อัน 30.00 90.00 0.00 0.00 90.00

    - แผ่นเหล็ก 0.20 x0.20 ม. หนา 4.5 4.000 แผ่น 85.00 340.00 0.00 0.00 340.00

    - เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม. 7.200 เส้น 143.00 1,029.60 0.00 0.00 1,029.60

    - เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม.

กลวงสี่เหลี่ยม

6.000 ท่อน 518.69 3,112.14 0.00 0.00 3,112.14

    - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือขนมเปียกปูน

dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม.ขนาดช่อง 38 มม.

7.200 ตร.ม. 110.00 792.00 30.00 216.00 1,008.00

7หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00



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 dia 2" 1.000 ท่อน 181.31 181.31 0.00 0.00 181.31

    - ค่าแรงงานรายการที่ 1.9.2 - 1.9.8 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 542.00 542.00 542.00

รวมค่างานอื่น ๆ - 2,349.82 13,043.69 652.00 2,598.00 15,641.69-

10   งานไฟฟ้า

    - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา ,

สวิตซ์และอุปกรณ์

2.000 ชุด 450.00 900.00 115.00 230.00 1,130.00

    - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00

รวมค่างานไฟฟ้า - 650.00 1,100.00 115.00 230.00 1,330.00-

11   งานเสาเข็ม

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

180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

8.000 ต้น 1,168.22 9,345.76 548.00 4,384.00 13,729.76

8หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานเสาเข็ม - 1,168.22 9,345.76 548.00 4,384.00 13,729.76-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 97,162.71

9หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100

ลูกบาศก์เมตร
รวม 4,417.53

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 4,417.53

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:07

4,417.53หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100

ลูกบาศก์เมตร

    - แผ่นเหล็ก 1.20 X 2.40 ม. หนา 4.5 มม. .500 แผ่น 2,126.17 1,063.08 0.00 0.00 1,063.08

    - เหล็กแบน 1 1/4 X 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 163.00 163.00 0.00 0.00 163.00

    - เหล็กแบน 1 1/2 X 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 195.00 195.00 0.00 0.00 195.00

    - เหล็กฉาก 25 X 25 X 3 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 187.00 187.00 0.00 0.00 187.00

    - เหล็กฉาก 40 X 40 X 5 มม. ยาว 6 ม. 1.000 เส้น 336.45 336.45 0.00 0.00 336.45

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

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

    - ลวดสลิง Æ 3/16 นิ้ว 10.000 เมตร 21.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - แกลลอนจุ 5 ลิตร 1.000 ชุด 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00

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

    - ค่าแรงงานรายการที่ 2.1.1-2.1.8 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 1,079.00 1,079.00 1,079.00

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100

ลูกบาศก์เมตร

- 3,658.62 3,224.53 1,117.00 1,193.00 4,417.53-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 4,417.53

3หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 62,879.45

2 งานแบบหล่อ รวม 58,364.38

3 งานคอนกรีต รวม 89,565.50

4 งานเหล็ก รวม 117,892.10

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:09

481,351.85หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 25,071.60

6 งานตบแต่ง รวม 7,458.45

7 งานทาสี รวม 17,515.00

8 งานอื่นๆ รวม 9,102.00

9 เสาเข็ม รวม 93,503.37

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 481,351.85

หน้า 2

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:09

481,351.85หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 214.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 283.00 60,562.00 60,562.00

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

รวมค่างานดิน - 364.49 1,822.45 382.00 61,057.00 62,879.45-

2   งานแบบหล่อ

    - ไม้แบบ + คร่าว 86.000 ลบ.ฟ. 348.00 29,928.00 0.00 0.00 29,928.00

    - ค่าแรงประกอบแบบ 202.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 26,866.00 26,866.00

    - ตะปู 42.000 กก. 37.39 1,570.38 0.00 0.00 1,570.38

รวมค่างานแบบหล่อ - 385.39 31,498.38 133.00 26,866.00 58,364.38-

3   งานคอนกรีต

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 5.000 ลบ.ม. 1,971.96 9,859.80 391.00 1,955.00 11,814.80

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:09



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.)

6.000 ลบ.ม. 2,046.73 12,280.38 391.00 2,346.00 14,626.38

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

กก/ลบ.ม.)

29.000 ลบ.ม. 1,687.08 48,925.32 391.00 11,339.00 60,264.32

    - น้ำยากันซึม 44.000 กก. 65.00 2,860.00 0.00 0.00 2,860.00

รวมค่างานคอนกรีต - 5,770.77 73,925.50 1,173.00 15,640.00 89,565.50-

4   งานเหล็ก

    - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) 25.000 กก. 22.00 550.00 4.00 100.00 650.00

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 540.000 กก. 21.00 11,340.00 4.00 2,160.00 13,500.00

    - เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 1,510.000 กก. 20.40 30,804.00 3.00 4,530.00 35,334.00

    - เหล็กข้ออ้อย dia" 16 มม. (15.8 กก.เส้น) 2,715.000 กก. 20.20 54,843.00 3.00 8,145.00 62,988.00

    - ลวดผูกเหล็ก No 18 145.000 กก. 37.38 5,420.10 0.00 0.00 5,420.10

3หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานเหล็ก - 120.98 102,957.10 14.00 14,935.00 117,892.10-

5   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 6" .100 ท่อน 3,965.66 396.56 400.00 40.00 436.56

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 4" .200 ท่อน 3,831.78 766.35 250.00 50.00 816.35

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 3" 1.000 ท่อน 2,663.55 2,663.55 175.00 175.00 2,838.55

    - สามทางอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6" 1.000 ตัว 1,697.08 1,697.08 0.00 0.00 1,697.08

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" 2.000 ตัว 1,418.39 2,836.78 0.00 0.00 2,836.78

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 1,250.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4" 2.000 ตัว 526.64 1,053.28 0.00 0.00 1,053.28

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

    - หน้าจานเหล็กหล่อ dia 4" 2.000 ตัว 750.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

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

4หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:09



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 24.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 12.000 แผ่น 20.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ประเก็นยาง dia 4" 1.000 แผ่น 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2" ยาว 3" 56.000 ตัว 23.00 1,288.00 0.00 0.00 1,288.00

    - ค่าแรงรายการที่ 3.5.4-3.5.14 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 2,207.00 2,207.00 2,207.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 17,818.10 22,599.60 3,032.00 2,472.00 25,071.60-

6   งานตบแต่ง

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 57.000 ตร.ม. 48.85 2,784.45 82.00 4,674.00 7,458.45

รวมค่างานตบแต่ง - 48.85 2,784.45 82.00 4,674.00 7,458.45-

7   งานทาสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 57.000 ตร.ม. 40.00 2,280.00 30.00 1,710.00 3,990.00

5หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

    - ทาซีเมนต์เบส 95.000 ตร.ม. 100.00 9,500.00 38.00 3,610.00 13,110.00

รวมค่างานทาสี - 185.00 12,005.00 106.00 5,510.00 17,515.00-

8   งานอื่นๆ

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

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

    - แผ่นสังกะสีงกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x

2.435 ม.

2.500 แผ่น 210.00 525.00 0.00 0.00 525.00

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

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

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

    - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

6หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงรายการที่ 3.8.1-3.8.7 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 1,887.00 1,887.00 1,887.00

รวมค่างานอื่นๆ - 6,290.00 7,215.00 1,887.00 1,887.00 9,102.00-

9   เสาเข็ม

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

180 ตร.ซม.เส้นรอบรูป 77 ซม.

57.000 ต้น 1,308.41 74,579.37 332.00 18,924.00 93,503.37

รวมค่าเสาเข็ม - 1,308.41 74,579.37 332.00 18,924.00 93,503.37-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 481,351.85

7หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:09



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์ก์เมตร (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน รวม 3,708.17

2 งานแบบหล่อ รวม 79,539.40

3 งานคอนกรีต รวม 72,843.37

4 งานเหล็ก รวม 122,792.74

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16

481,798.24หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์ก์เมตร (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 71,629.44

6 งานปูนฉาบ, ตกแต่ง รวม 23,553.00

7 งานทาสี รวม 21,186.00

8 งานอื่นๆ รวม 48,179.00

9 เสาเข็ม รวม 38,367.12

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 481,798.24

หน้า 2

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16

481,798.24หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 9.500 ลบ.ม. 0.00 0.00 283.00 2,688.50 2,688.50

    - ทราบหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น 2.200 ลบ.ม. 364.49 801.87 99.00 217.80 1,019.67

รวมค่างานดิน - 364.49 801.87 382.00 2,906.30 3,708.17-

2   งานแบบหล่อ

    - ไม้แบบ + คร่าว 104.000 ตร.ม. 348.00 36,192.00 0.00 0.00 36,192.00

    - ค่าแรงประกอบแบบ 240.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 31,920.00 31,920.00

    - ค้ำยันเสาไม้ dia 4"x4.00 ม. 287.000 ต้น 32.00 9,184.00 0.00 0.00 9,184.00

    - ตะปู 60.000 กก. 37.39 2,243.40 0.00 0.00 2,243.40

รวมค่างานแบบหล่อ - 417.39 47,619.40 133.00 31,920.00 79,539.40-

3   งานคอนกรีต

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .420 ลบ.ม. 1,971.96 828.22 391.00 164.22 992.44

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก/ลบ.ม.)

21.000 ลบ.ม. 2,046.73 42,981.33 391.00 8,211.00 51,192.33

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

กก/ลบ.ม.)

9.500 ลบ.ม. 1,687.80 16,034.10 391.00 3,714.50 19,748.60

    - น้ำยากันซึม 14.000 กก. 65.00 910.00 0.00 0.00 910.00

รวมค่างานคอนกรีต - 5,771.49 60,753.65 1,173.00 12,089.72 72,843.37-

4   งานเหล็ก

    - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) 65.000 กก. 22.00 1,430.00 4.00 260.00 1,690.00

    - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 1,026.000 กก. 21.00 21,546.00 4.00 4,104.00 25,650.00

    - เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 820.000 กก. 20.40 16,728.00 3.00 2,460.00 19,188.00

    - เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก.เส้น) 465.000 กก. 20.20 9,393.00 3.00 1,395.00 10,788.00

3หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม.(24.7กก.เส้น) 2,595.000 กก. 20.20 52,419.00 2.90 7,525.50 59,944.50

    - ลวดผูกเหล็ก No 18 148.000 กก. 37.38 5,532.24 0.00 0.00 5,532.24

รวมค่างานเหล็ก - 141.18 107,048.24 16.90 15,744.50 122,792.74-

5   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 4" 3.000 ท่อน 3,831.38 11,494.14 250.00 750.00 12,244.14

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia. 3" 6.000 ท่อน 2,663.55 15,981.30 175.00 1,050.00 17,031.30

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 9.000 ตัว 290.00 2,610.00 0.00 0.00 2,610.00

    - ประเก็นยาง dia 4 " 14.000 แผ่น 28.00 392.00 0.00 0.00 392.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"

(ตีนเป็ด)

1.000 ตัว 990.00 990.00 0.00 0.00 990.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"

(ตีนเป็ด)

2.000 ตัว 1,152.00 2,304.00 0.00 0.00 2,304.00

4หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 2.000 ตัว 990.00 1,980.00 0.00 0.00 1,980.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 25.000 ตัว 290.00 7,250.00 0.00 0.00 7,250.00

    - ประเก็นยาง dia 3" 42.000 แผ่น 20.00 840.00 0.00 0.00 840.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 280.000 ตัว 23.00 6,440.00 0.00 0.00 6,440.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 4.000 ตัว 990.00 3,960.00 0.00 0.00 3,960.00

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

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 3,990.00 3,990.00 0.00 0.00 3,990.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 990.00 990.00 0.00 0.00 990.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3" 1.000 ตัว 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00

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

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

    - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 24.00 576.00 0.00 0.00 576.00

5หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงรายการที่ 4.5.3-4.5.18 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 3,582.00 3,582.00 3,582.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 18,436.93 66,247.44 4,007.00 5,382.00 71,629.44-

6   งานปูนฉาบ, ตกแต่ง

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 180.000 ตร.ม. 48.85 8,793.00 82.00 14,760.00 23,553.00

รวมค่างานปูนฉาบ, ตกแต่ง - 48.85 8,793.00 82.00 14,760.00 23,553.00-

7   งานทาสี

    - ทาสีน้ำพลาสติก 180.000 ตร.ม. 40.00 7,200.00 30.00 5,400.00 12,600.00

    - ทาสีน้ำมัน 12.000 ตร.ม. 45.00 540.00 38.00 456.00 996.00

    - ทาซีเมนต์เบส 55.000 ตร.ม. 100.00 5,500.00 38.00 2,090.00 7,590.00

รวมค่างานทาสี - 185.00 13,240.00 106.00 7,946.00 21,186.00-

6หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

8   งานอื่นๆ

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

    - ป้ายบอกรับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 6,500.00 6,500.00 1,500.00 1,500.00 8,000.00

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

    - บันไดอลูมิเนียมยาม 3.00 ม. 1.000 ชุด 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00

    - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20

ตร.ม.

7.000 แผ่น 70.00 490.00 0.00 0.00 490.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435

ม.

3.000 แผ่น 210.00 630.00 0.00 0.00 630.00

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

    - ค่าแรงรายการที่ 4.8.4-4.8.7 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 1,449.00 1,449.00 1,449.00

รวมค่างานอื่นๆ - 38,630.00 39,470.00 8,709.00 8,709.00 48,179.00-

7หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

9   เสาเข็ม

    - เสาเข็ม คอร.  0.26 x 0.26 ม. ยาว 12 ม. 8.000 ต้น 3,737.32 29,898.56 1,058.57 8,468.56 38,367.12

รวมค่าเสาเข็ม - 3,737.32 29,898.56 1,058.57 8,468.56 38,367.12-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 481,798.24

8หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:16



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 การประสานท่อระหว่างระบบ รวม 117,425.34

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 117,425.34

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:25

117,425.34หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   การประสานท่อระหว่างระบบ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว 6 ม. dia 3" 7.500 ท่อน 2,663.55 19,976.62 175.00 1,312.50 21,289.12

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4" 5.000 ท่อน 3,831.78 19,158.90 250.00 1,250.00 20,408.90

    - ท่อ PVC ยาว 4. เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia

3/4"

1.000 ท่อน 54.21 54.21 0.00 0.00 54.21

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 2.000 ตัว 990.00 1,980.00 0.00 0.00 1,980.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 1,152.00 1,152.00 0.00 0.00 1,152.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 8.000 ตัว 990.00 7,920.00 0.00 0.00 7,920.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 2.000 ตัว 990.00 1,980.00 0.00 0.00 1,980.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 2,213.00 2,213.00 0.00 0.00 2,213.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" 18.000 ตัว 290.00 5,220.00 0.00 0.00 5,220.00

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

    - สามทางลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 4" 1.000 ตัว 2,213.00 2,213.00 0.00 0.00 2,213.00

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้าจาน dia 4"

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 3,990.00 3,990.00 0.00 0.00 3,990.00

    - มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4" 1.000 ชุด 23,494.00 23,494.00 0.00 0.00 23,494.00

    - ก็อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4" 1.000 อัน 381.00 381.00 0.00 0.00 381.00

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม dia 3" 3.000 ตัว 216.92 650.76 0.00 0.00 650.76

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4 " 5.000 ตัว 4.67 23.35 0.00 0.00 23.35

    - ประเกนยาง dia 3" 22.000 แผ่น 20.00 440.00 0.00 0.00 440.00

    - ประเกนยาง dia 4" 17.000 แผ่น 28.00 476.00 0.00 0.00 476.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 224.000 ตัว 23.00 5,152.00 0.00 0.00 5,152.00

    - เทปพันเกลียว 20.000 ม้วน 24.00 480.00 0.00 0.00 480.00

    - ค่าแรงรายการที่ 5.1.4-5.1.21 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 11,270.00 11,270.00 11,270.00

รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ - 44,117.13 103,592.84 11,695.00 13,832.50 117,425.34-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 117,425.34

3หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี รวม 86,997.56

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 86,997.56

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:28

86,997.56หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. dia 3" 18.000 ท่อน 2,663.55 47,943.90 175.00 3,150.00 51,093.90

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 " 1.000 ท่อน 1,682.24 1,682.24 110.00 110.00 1,792.24

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2" 2.000 ท่อน 280.37 560.74 0.00 0.00 560.74

    - ท่อ PVC ยาว 4. เมตร ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia

3/4"

1.000 ท่อน 54.21 54.21 0.00 0.00 54.21

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5"x15 ซม. 3.000 ท่อน 120.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 4.000 ตัว 39.00 156.00 0.00 0.00 156.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 2.000 ตัว 27.00 54.00 0.00 0.00 54.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 1.000 ตัว 990.00 990.00 0.00 0.00 990.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" 3.000 ตัว 990.00 2,970.00 0.00 0.00 2,970.00

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

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" 8.000 ตัว 290.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน 3"ลด dia 3/4" 2.000 ตัว 300.00 600.00 0.00 0.00 600.00

    - ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1

1/2-2 1/2 นิ้ว

2.000 ตัว 300.00 600.00 0.00 0.00 600.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3" 2.000 ตัว 80.00 160.00 0.00 0.00 160.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x3" 2.000 ตัว 150.00 300.00 0.00 0.00 300.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2" 11.000 ตัว 24.77 272.47 0.00 0.00 272.47

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4" 8.000 ตัว 24.00 192.00 0.00 0.00 192.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2" 4.000 ตัว 15.00 60.00 0.00 0.00 60.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้าจาน dia 3"

แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 3,990.00 7,980.00 0.00 0.00 7,980.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย dia 3" 2.000 ชุด 1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 3/4" 2.000 ชุด 381.00 762.00 0.00 0.00 762.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง dia 1/2" 4.000 ชุด 288.00 1,152.00 0.00 0.00 1,152.00

3หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:28



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 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

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

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 24.00 48.00 0.00 0.00 48.00

    - ประเกนยาง dia 3" 18.000 แผ่น 20.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2 " 72.000 ตัว 23.00 1,656.00 0.00 0.00 1,656.00

    - ทำเกลียว 40.000 จุด 0.00 0.00 10.00 400.00 400.00

    - ค่าแรงรายการที่ 6.1.3-6.1.27 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 3,540.00 3,540.00 3,540.00

รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี - 16,102.14 79,797.56 3,835.00 7,200.00 86,997.56-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 86,997.56

4หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาวรวม 1,500 เมตร รวม 659,310.54

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 659,310.54

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:33

659,310.54หมายเหตุ :  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   ระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาวรวม 1,500

เมตร

    - ท่อ PVC ยาว 4.00 เมตร ชั้น 13.5 ปลายเรียบ

ขนาด Ø 4" + ข้อต่อ 1 อัน

375.000 ท่อน 947.20 355,200.00 120.00 45,000.00 400,200.00

    - ข้องอ 90 PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 13.5 20.000 อัน 164.49 3,289.80 0.00 0.00 3,289.80

    - ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 4" แรงดัน 200

ปอนด์

5.000 ตัว 4,656.00 23,280.00 0.00 0.00 23,280.00

    - สามทางลด PVC ขนาด Ø 4" ลด 2" ชั้น 13.5 4.000 อัน 275.40 1,101.60 0.00 0.00 1,101.60

    - ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 13.5 10.000 อัน 75.49 754.90 0.00 0.00 754.90

    - เทปพันเกลียว (ม้วน) 20.000 ม้วน 24.00 480.00 0.00 0.00 480.00

    - น้ำยาต่อท่อ PVC ชนิด 500 กรัม (กระป๋อง) 40.000 กระป๋อง 229.00 9,160.00 0.00 0.00 9,160.00

    - งานดินขุด+ถมกลับ 450.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 194.00 87,300.00 87,300.00

    - งานรื้อถอนพื้น คสล. เดิม ยาว 150 เมตร 105.000 ตร.ม. 0.00 0.00 70.00 7,350.00 7,350.00

    - คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 15.750 ลบ.ม. 2,046.73 32,235.99 391.00 6,158.25 38,394.24

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:33



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - แอร์วาล์วบอลคู่ ขนาด Ø 4" 5.000 ชุด 17,600.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00

รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา ความยาวรวม 1,500

เมตร

- 26,018.31 513,502.29 775.00 145,808.25 659,310.54-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 659,310.54

3หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:33



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) รวม 14,182.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 14,182.00

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:35

14,182.00หมายเหตุ :  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   ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)

    - เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. 1.000 ต้น 3,000.00 3,000.00 500.00 500.00 3,500.00

    - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน

พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.

50.000 เมตร 25.00 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00

    - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ มี (Cutout) 3

สาย 100 แอมแปร์ 2 ตัว

1.000 ชุด 3,000.00 3,000.00 400.00 400.00 3,400.00

    - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า มี (Cutout) 2 สาย 20

แอมแปร์ 2 ตัว และอุปกรณ์

4.000 รายการ 400.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

    - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.000 ชุด 1,320.00 2,640.00 396.00 792.00 3,432.00

    - สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) 50.000 เมตร 15.00 750.00 5.00 250.00 1,000.00

รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) - 7,760.00 12,240.00 1,301.00 1,942.00 14,182.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 14,182.00

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:35



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม รวม 32,870.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 32,870.00

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:36

32,870.00หมายเหตุ :  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   การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

    - ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3.000 เครื่อง 0.00 0.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00

    - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3

เฟส (2.2 kW)

3.000 ชุด 8,850.00 26,550.00 1,000.00 3,000.00 29,550.00

    - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC Ø ¾" พร้อมข้อต่อ 8.000 เส้น 40.00 320.00 0.00 0.00 320.00

รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม - 8,890.00 26,870.00 2,000.00 6,000.00 32,870.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 32,870.00

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:36



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน รวม 3,900.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,900.00

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:37

3,900.00หมายเหตุ :  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   ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

    - ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60% (50 กก.) 1.000 ถัง 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 3,300.00

    - ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00

รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน - 3,300.00 3,300.00 600.00 600.00 3,900.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,900.00

2หน้า

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:32:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1
เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 3

เฟส (2.2kW)
รวม 60,000.00

2 ถังผสมสารละลายคลอรีน , และสารส้ม รวม 1,200.00

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59

102,900.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน รวม 10,500.00

4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ รวม 2,900.00

5 ประแจคอม้าขนาด 24 รวม 2,100.00

6 ประแจเลื่อนขนาด 10 รวม 450.00

7 เลื่อยเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 รวม 420.00

8 คีมล๊อคขนาด 10 รวม 220.00

หน้า 2

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59

102,900.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

9 ไขควงลองไฟ รวม 40.00

10 ไขควงปากแฉก ขนาด 4 รวม 35.00

11 ไขควงปากแบน ขนาด 4 รวม 35.00

12 ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ รวม 100.00

13
ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.

ตัวตลับทำด้วยโลหะ
รวม 200.00

14 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5 รวม 2,800.00

หน้า 3

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59

102,900.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

15
คลิ๊บแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600

แอมป์
รวม 2,300.00

16 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ รวม 3,800.00

17 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ รวม 3,800.00

18 สารส้ม (แบบใส) รวม 12,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 102,900.00

หน้า 4

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59

102,900.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 3

เฟส (2.2kW)

1.1

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า3แรงม้า3เฟส(2.

2kW)

3.000 เครื่อง 20,000.00 0.00 0.00 60,000.00

รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า 3

แรงม้า 3 เฟส (2.2kW)

- 20,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00-

2 ถังผสมสารละลายคลอรีน , และสารส้ม

2.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม 1.000 ถัง 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

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

3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน

3.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00

หน้า 3

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ

4.1 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 1.000 เครื่อง 2,900.00 0.00 0.00 2,900.00

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

5 ประแจคอม้าขนาด 24

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

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

6 ประแจเลื่อนขนาด 10

6.1 ประแจเลื่อนขนาด10" 1.000 ตัว 450.00 0.00 0.00 450.00

รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10 - 450.00 450.00 0.00 0.00 450.00-

หน้า 4

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

7 เลื่อยเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12

7.1 เลื่อยเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12" 1.000 ชุด 420.00 0.00 0.00 420.00

รวมค่าเลื่อยเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 - 420.00 420.00 0.00 0.00 420.00-

8 คีมล๊อคขนาด 10

8.1 คีมล๊อคขนาด10" 1.000 อัน 220.00 0.00 0.00 220.00

รวมค่าคีมล๊อคขนาด 10 - 220.00 220.00 0.00 0.00 220.00-

9 ไขควงลองไฟ

9.1 ไขควงลองไฟ 1.000 อัน 40.00 0.00 0.00 40.00

รวมค่าไขควงลองไฟ - 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00-

หน้า 5

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

10 ไขควงปากแฉก ขนาด 4

10.1 ไขควงปากแฉกขนาด4" 1.000 อัน 35.00 0.00 0.00 35.00

รวมค่าไขควงปากแฉก ขนาด 4 - 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00-

11 ไขควงปากแบน ขนาด 4

11.1 ไขควงปากแบนขนาด4" 1.000 อัน 35.00 0.00 0.00 35.00

รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4 - 35.00 35.00 0.00 0.00 35.00-

12 ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์

12.1 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ 1.000 อัน 100.00 0.00 0.00 100.00

รวมค่าฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์ - 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00-

13 ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ

หน้า 6

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

13.1

ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ

1.000 อัน 200.00 0.00 0.00 200.00

รวมค่าตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.

ตัวตลับทำด้วยโลหะ

- 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00-

14 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5

14.1

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"X16"X34.

5"แต่ละมิติ(กว้างXยาวXสูง)บวก-ลบไม่เกิน0.05ม.

1.000 ตู้ 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00

รวมค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5 - 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 2,800.00-

15 คลิ๊บแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600

แอมป์

15.1

คลิ๊บแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์

1.000 ตัว 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00

หน้า 7

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าคลิ๊บแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า

600 แอมป์

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

16 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

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

รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ - 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00-

17 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ

17.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ 1.000 ชุด 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00

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

18 สารส้ม (แบบใส)

18.1 สารส้ม(แบบใส) 1,000.000 กิโลกรัม 12.00 0.00 0.00 12,000.00

หน้า 8

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าสารส้ม (แบบใส) - 12.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 9

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่แม่หล่ายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59

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

โรงสูบน้ำดี

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

10

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 126,651.5997,162.71โรงสูบน้ำดี1

รวมค่าก่อสร้าง 126,651.59

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 126,651.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:33:07



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำดี

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

10

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 126,651.59

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 126,651.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:33:07



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 5,758.254,417.53ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส1

รวมค่าก่อสร้าง 5,758.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,758.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:33:20



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 5,758.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,758.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:33:20



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

8

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 627,442.13481,351.85ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 627,442.13

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 627,442.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:33:37



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

8

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 627,442.13

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 627,442.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:33:37



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์ก์เมตร (ตอกเข็ม)

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

9

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 628,024.00481,798.24หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์ก์เมตร (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 628,024.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 628,024.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:33:58



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์ก์เมตร (ตอกเข็ม)

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

9

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 628,024.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 628,024.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:33:58



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 153,063.93117,425.34การประสานท่อระหว่างระบบ1

รวมค่าก่อสร้าง 153,063.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 153,063.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 153,063.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 153,063.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:14



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 113,401.3186,997.56การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี1

รวมค่าก่อสร้าง 113,401.31

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 113,401.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:26



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 113,401.31

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 113,401.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:26



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 859,411.28659,310.54ระบบท่อจ่ายน้ำประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 859,411.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 859,411.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:35



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 859,411.28

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 859,411.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:35



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 18,486.2314,182.00การประสานระบบไฟฟ้า1

รวมค่าก่อสร้าง 18,486.23

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,486.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:38



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 18,486.23

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,486.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:38



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 42,846.0432,870.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม1

รวมค่าก่อสร้าง 42,846.04

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,846.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:41



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 42,846.04

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,846.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:41



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3035 5,083.653,900.00ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน1

รวมค่าก่อสร้าง 5,083.65

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,083.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:42



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 5,083.65

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,083.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:42



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สยาม หอมดอก  

(  สยาม หอมดอก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ชมบุญ หมดมลทิน  

(  ชมบุญ หมดมลทิน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วิไล คู้ลู้  

(  วิไล คู้ลู้  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:42



 3หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

07 มกราคม 2562

แม่หล่าย อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

60,000.00เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 3 เฟส

(2.2kW)
1 60,000.00 0.00

1,200.00ถังผสมสารละลายคลอรีน , และสารส้ม2 1,200.00 0.00

10,500.00เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน3 10,500.00 0.00

2,900.00เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ4 2,900.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 74,600.00

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



 3หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

07 มกราคม 2562

แม่หล่าย อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

2,100.00ประแจคอม้าขนาด 245 2,100.00 0.00

450.00ประแจเลื่อนขนาด 106 450.00 0.00

420.00เลื่อยเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 127 420.00 0.00

220.00คีมล๊อคขนาด 108 220.00 0.00

40.00ไขควงลองไฟ9 40.00 0.00

35.00ไขควงปากแฉก ขนาด 410 35.00 0.00

35.00ไขควงปากแบน ขนาด 411 35.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 77,900.00

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



 3หน้า 3 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

07 มกราคม 2562

แม่หล่าย อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

100.00ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์12 100.00 0.00

200.00ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ13 200.00 0.00

2,800.00ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.514 2,800.00 0.00

2,300.00คลิ๊บแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์15 2,300.00 0.00

3,800.00เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ16 3,800.00 0.00

3,800.00เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ17 3,800.00 0.00

12,000.00สารส้ม (แบบใส)18 12,000.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 102,900.00

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:31:59



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สยาม หอมดอก  

(  สยาม หอมดอก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิไล คู้ลู้  

(  วิไล คู้ลู้  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ชมบุญ หมดมลทิน  

(  ชมบุญ หมดมลทิน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:34:42



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

แพร่เมืองแพร่แม่หล่าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่หล่าย เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    07 มกราคม 2562

11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 126,651.59โรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 126,651.59 บาท

2 5,758.25ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน 1.000 หลังละ 5,758.25 บาท

3 627,442.13ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 627,442.13 บาท

4 628,024.00หอถังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์ก์เมตร (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 628,024.00 บาท

5 153,063.93การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 153,063.93 บาท

6 113,401.31การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 113,401.31 บาท

7 859,411.28ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 859,411.28 บาท

 3หน้า 1 จาก

 ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:35:39



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

แพร่เมืองแพร่แม่หล่าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่หล่าย เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    07 มกราคม 2562

11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8 18,486.23การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 18,486.23 บาท

9 42,846.04การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 42,846.04 บาท

10 5,083.65ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 หลังละ 5,083.65 บาท

11 102,900.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 3หน้า 2 จาก

 ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:35:39



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

แพร่เมืองแพร่แม่หล่าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่หล่าย เทศบาลตำบลแม่หล่าย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    07 มกราคม 2562

11

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 3 จาก 3

                 ราคากลาง 2,683,068.41

ราคากลาง (........... สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันหกสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 3หน้า 3 จาก

 ชมบุญ หมดมลทิน

07 มกราคม 2562 15:35:39



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเจริญ ตำบลแม่หล่าย(72.14.11.21 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่

มีจำนวน

เมื่อวันที่    07 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลแม่หล่าย / เทศบาลตำบลแม่หล่ายหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  วิไล คู้ลู้  

(  วิไล คู้ลู้  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สยาม หอมดอก  

(  สยาม หอมดอก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ชมบุญ หมดมลทิน  

(  ชมบุญ หมดมลทิน  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


