
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 72,137.28

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 28,447.51

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59

111,213.82หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 อื่นๆ รวม 10,629.03

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 111,213.82

หน้า 2

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59

111,213.82หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 2.600 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 257.40 257.40

    - ทรายหยาบรองพื้น 1.530 ลบ.ม. 445.48 681.58 91.00 139.23 820.81

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .080 ลบ.ม. 1,589.42 127.15 398.00 31.84 158.99

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

3.880 ลบ.ม. 1,641.05 6,367.27 391.00 1,517.08 7,884.35

    - RB 6 SR 24 มอก.20-2559 .024 ตัน 24,136.29 579.27 4,100.00 98.40 677.67

    - RB 9 SR 24 มอก. 20-2559 .104 ตัน 23,348.88 2,428.28 4,100.00 426.40 2,854.68

    - DB 12 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 .105 ตัน 16,162.73 1,697.08 3,300.00 346.50 2,043.59

    - DB 16 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 .046 ตัน 15,457.87 711.06 3,300.00 151.80 862.86

    - ลวดผูกเหล็ก 8.360 กก. 34.89 291.68 0.00 0.00 291.68

    - ไม้แบบ คิดร้อยละ 80 17.200 ตร.ม. 457.99 7,877.42 133.00 2,287.60 10,165.03

    - เหล็ก LG 100*100*3.2 mm. มอก 107 77.280 กก. 25.95 2,005.41 12.00 927.36 2,932.78

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็ก LG 50*50*2.3 mm. มอก.107 255.910 กก. 25.95 6,640.86 12.00 3,070.92 9,711.78

    - เหล็ก LG 38*38*2.3 mm. มอก.107 44.010 กก. 25.95 1,142.05 12.00 528.12 1,670.18

    - เหล็กตัวซี 75*35*15*2.3 mm. มอก. 1228 114.610 กก. 25.95 2,974.12 10.00 1,146.10 4,120.23

    - แผ่นเหล็ก 0.10*0.10 ม. หนา 3/16 นิ้ว 8.000 แผ่น 35.00 280.00 0.00 0.00 280.00

    - แผ่นเหล็ก 0.20*0.20 ม. หนา 3/16 นิ้ว 4.000 แผ่น 135.00 540.00 0.00 0.00 540.00

    - กระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ 0.50*1.20 ม. หนา 5 มม 62.000 แผ่น 41.43 2,568.66 0.00 0.00 2,568.66

    - ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่ 28.000 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 1,260.00 1,260.00

    - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 26.000 แผ่น 46.27 1,203.02 0.00 0.00 1,203.02

    - ค่าแรงครอบสัน 5.500 ม. 0.00 0.00 55.00 302.50 302.50

    - ขอยึดกระเบื้อง 91.000 อัน 2.41 219.31 0.00 0.00 219.31

    - เสาเข็ม คอร.  0.22*0.22 ม. ยาว 10.00 ม.

พื้นที่หน้า  180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป  77 ซม.

8.000 ต้น 2,128.97 17,031.76 535.00 4,280.00 21,311.76

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 85,767.48 55,365.98 16,593.00 16,771.25 72,137.28-

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.880 ตร.ม. 509.56 11,658.73 89.00 2,036.32 13,695.05

    - ฉาบปูนผนัง 45.760 ตร.ม. 51.51 2,357.09 82.00 3,752.32 6,109.42

    - ผนังก่ออิฐบล๊อกขนาด 19*39*7 ซม. 1.920 ตร.ม. 171.30 328.89 80.00 153.60 482.50

    - สีน้ำพลาสติกอะคลิลิค 100 % ชนิดใช้ภายนอก 70.680 ตร.ม. 41.41 2,926.85 30.00 2,120.40 5,047.26

    - สีน้ำมัน สีกันสนิม 36.000 ตร.ม. 56.48 2,033.28 30.00 1,080.00 3,113.28

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 830.26 19,304.84 311.00 9,142.64 28,447.51-

3   อื่นๆ

    - หลอดฟ,ูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา ,

สวิตซ์และอุปกรณ์

2.000 ชุด 145.79 291.58 115.00 230.00 521.58

    - เต้ารับแบบฝังผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 83.17 83.17 90.00 90.00 173.17

4หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. +

โครงเคร่าไม้ @ 0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 214.30 4,928.90 92.00 2,116.00 7,044.90

    - มือจับประตูขนาด 4 นิ้ว 1.000 อัน 18.69 18.69 0.00 0.00 18.69

    - สายยู พร้อมกุญแจ 1.000 อัน 112.14 112.14 0.00 0.00 112.14

    - บุ๊ชสลัก 3.000 อัน 18.69 56.07 0.00 0.00 56.07

    - เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1*8 นิ้ว 2.000 ลบ.ฟ. 590.00 1,180.00 0.00 0.00 1,180.00

    - ค่าแรงเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 X 8 นิ้ว 11.000 ม. 0.00 0.00 45.00 495.00 495.00

    - ท่อ พีว๊ซี ชั้น 5 Ø 2 นิ้ว .225 ท่อน 134.57 30.27 0.00 0.00 30.28

    - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือขนมเปียกปูน Ø

 2.5 มม. ขนาดช่องลม 38 มม.

7.200 ตร.ม. 106.50 766.80 32.00 230.40 997.20

รวมค่าอื่นๆ - 1,423.85 7,467.62 374.00 3,161.40 10,629.03-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 111,213.82

5หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 12,098.90

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 12,098.90

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59

12,098.90หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 5.520 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 546.48 546.48

    - ทรายหยาบรองพื้น .360 ลบ.ม. 445.48 160.37 91.00 32.76 193.13

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

.600 ลบ.ม. 1,641.05 984.63 306.00 183.60 1,168.23

    - RB 6 SR 24 มอก.20-2559 .029 ตัน 24,136.29 699.95 4,100.00 118.90 818.85

    - ลวดผูกเหล็ก .840 กก. 34.89 29.30 0.00 0.00 29.31

    - ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 13.200 ตร.ม. 509.56 6,726.19 89.00 1,174.80 7,900.99

    - ฉาบปูนผนัง 10.800 ตร.ม. 51.51 556.30 82.00 885.60 1,441.91

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 26,818.78 9,156.74 4,767.00 2,942.14 12,098.90-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 12,098.90

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับถังน้ำใส 100 ลบม.

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 5,128.33

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 5,128.33

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59

5,128.33หมายเหตุ :  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   งานสถาปัตยกรรม

    - แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.20*2.40 ม. หนา 3/16 นิ้ว .500 แผ่น 4,953.00 2,476.50 1,485.00 742.50 3,219.00

    - เหล็กฉาก 40*40*4 มม. 1.000 ท่อน 418.69 418.69 125.00 125.00 543.69

    - เหล็กแบน 1 1/2 * 3/16 นิ้ว 1.000 ท่อน 414.95 414.95 125.00 125.00 539.95

    - เหล็กแบน 1 * 1/4 นิ้ว 1.000 ท่อน 273.83 273.83 82.00 82.00 355.83

    - ลวดสลิงอ่อน Ø 3/16 นิ้ว 10.000 ม. 14.00 140.00 0.00 0.00 140.00

    - แกลลอนความจุ 5 ลิตร 1.000 อัน 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00

    - ลูกปืน Ø 0.02 2.000 ชุด 32.71 65.42 0.00 0.00 65.42

    - สีน้ำมัน สีกันสนิม 3.000 ตร.ม. 56.48 169.44 30.00 90.00 259.44

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 6,168.66 3,963.83 1,847.00 1,164.50 5,128.33-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 5,128.33

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 2,909.12

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,909.12

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:00

2,909.12หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .290 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 28.71 28.71

    - แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.20*2.40 ม. หนา 1.6 มม .500 แผ่น 1,298.13 649.06 389.00 194.50 843.57

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 2 นิ้ว 1.000 ท่อน 917.44 917.44 275.00 275.00 1,192.44

    - น็อต Ø 3/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว 4.000 ตัว 9.34 37.36 0.00 0.00 37.36

    - หัวเสาธงอลูมิเนียม Ø 2 นิ้ว 2.000 ชุด 74.76 149.52 0.00 0.00 149.52

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

.220 ลบ.ม. 1,641.05 361.03 306.00 67.32 428.35

    - สีน้ำมัน สีกันสนิม 2.650 ตร.ม. 56.48 149.67 30.00 79.50 229.17

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 3,997.20 2,264.08 1,099.00 645.03 2,909.12-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,909.12

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / บานประตูรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 4,331.33

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 4,349.34

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 8,680.67

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:00

8,680.67หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .780 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 77.22 77.22

    - ทรายหยาบรองพื้น .050 ลบ.ม. 445.48 22.27 91.00 4.55 26.82

    - RB 6 SR 24 มอก.20-2559 .005 ตัน 24,136.29 120.68 4,100.00 20.50 141.18

    - RB 9 SR 24 มอก. 20-2559 .006 ตัน 23,348.88 140.09 4,100.00 24.60 164.69

    - DB 12 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 .023 ตัน 16,162.73 371.74 3,300.00 75.90 447.64

    - ลวดผูกเหล็ก 1.040 กก. 34.89 36.28 0.00 0.00 36.29

    - ไม้แบบคิดร้อยละ 80 4.720 ตร.ม. 457.99 2,161.71 133.00 627.76 2,789.47

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .050 ลบ.ม. 1,589.42 79.47 398.00 19.90 99.37

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

.270 ลบ.ม. 1,641.05 443.08 391.00 105.57 548.65

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 67,816.73 3,375.32 12,612.00 956.00 4,331.33-

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1 1/2 นิ้ว 2.740 ท่อน 670.72 1,837.77 201.00 550.74 2,388.51

    - ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือขนมเปียกปูน Ø

 2.5 มม. ขนาดช่องลม 38 มม.

5.250 ตร.ม. 106.50 559.12 32.00 168.00 727.13

    - บุ๊ชสลัก Ø 1.5 นิ้ว 6.000 อัน 32.71 196.26 0.00 0.00 196.26

    - กลอนเหล็กและกุญแจ 2.000 ชุด 140.18 280.36 0.00 0.00 280.36

    - สีน้ำมัน สีกันสนิม 1.930 ตร.ม. 56.48 109.00 30.00 57.90 166.91

    - ฉาบปูนผนัง 2.880 ตร.ม. 51.51 148.34 82.00 236.16 384.51

    - สีน้ำพลาสติกอะคลิลิค 100 % ชนิดใช้ภายนอก 2.880 ตร.ม. 41.41 119.26 30.00 86.40 205.66

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,099.51 3,250.11 375.00 1,099.20 4,349.34-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 8,680.67

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / เสามุมรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 9,779.37

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 9,779.37

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:00

9,779.37หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 1.560 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 154.44 154.44

    - ทรายหยาบรองพื้น .080 ลบ.ม. 445.48 35.63 91.00 7.28 42.92

    - RB 6 SR 24 มอก.20-2559 .010 ตัน 24,136.29 241.36 4,100.00 41.00 282.36

    - RB 9 SR 24 มอก. 20-2559 .013 ตัน 23,348.88 303.53 4,100.00 53.30 356.84

    - DB 12 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 .046 ตัน 16,162.73 743.48 3,300.00 151.80 895.29

    - ลวดผูกเหล็ก 2.080 กก. 34.89 72.57 0.00 0.00 72.57

    - ไม้แบบคิดร้อยละ 80 9.440 ตร.ม. 457.99 4,323.42 133.00 1,255.52 5,578.95

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .080 ลบ.ม. 1,589.42 127.15 398.00 31.84 158.99

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

.520 ลบ.ม. 1,641.05 853.34 391.00 203.32 1,056.67

    - ฉาบปูนผนัง 5.760 ตร.ม. 51.51 296.69 82.00 472.32 769.02

    - สีน้ำพลาสติกอะคลิลิค 100 % ชนิดใช้ภายนอก 5.760 ตร.ม. 41.41 238.52 30.00 172.80 411.32

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 67,909.65 7,235.69 12,724.00 2,543.62 9,779.37-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 9,779.37

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) รั้ว / เสารั้ว

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 21,019.78

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 21,019.78

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01

21,019.78หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 1.060 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 104.94 104.94

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

.610 ลบ.ม. 1,641.05 1,001.04 391.00 238.51 1,239.55

    - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4*4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. 34.000 ต้น 327.10 11,121.40 98.00 3,332.00 14,453.40

    - น๊อต Ø 4 มม. 72.000 ตัว 4.67 336.24 0.00 0.00 336.24

    - ลวดหนามเคลือบสังกะสีเบอร์ 12 693.000 ม. 5.45 3,776.85 1.60 1,108.80 4,885.65

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,978.27 16,235.53 589.60 4,784.25 21,019.78-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 21,019.78

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 55,091.76

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 55,091.76

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01

55,091.76หมายเหตุ :  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   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 6 นิ้ว .200 ท่อน 4,532.71 906.54 1,360.00 272.00 1,178.54

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 4 นิ้ว 3.000 ท่อน 2,287.54 6,862.62 686.00 2,058.00 8,920.62

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว 5.000 ท่อน 1,687.23 8,436.15 506.00 2,530.00 10,966.15

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1/2 นิ้ว 2.000 ท่อน 274.77 549.54 82.00 164.00 713.54

    - มาตรวัดน้ำ ใบพัด 2 ชั้น Ø 4 นิ้ว 1.000 ชุด 10,747.66 10,747.66 800.00 800.00 11,547.66

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 4 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 2,607.47 2,607.47 800.00 800.00 3,407.47

    - ก๊อกน้ำทองเหลือง Ø 3/4 นิ้ว 1.000 ตัว 197.00 197.00 50.00 50.00 247.00

    - ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสีสามทางลด Ø 4 นิ้ว 2.000 ตัว 467.28 934.56 0.00 0.00 934.56

    - ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสีสามทางลด Ø 3 นิ้ว 1.000 ตัว 336.44 336.44 0.00 0.00 336.44

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Ø 4 นิ้ว 1.000 ตัว 1,728.97 1,728.97 0.00 0.00 1,728.97

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4 นิ้ว 9.000 ตัว 266.35 2,397.15 0.00 0.00 2,397.15

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว 10.000 ตัว 214.95 2,149.50 0.00 0.00 2,149.50

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว 1.000 ตัว 345.79 345.79 0.00 0.00 345.79

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว 2.000 ตัว 196.26 392.52 0.00 0.00 392.52

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว 1.000 ตัว 20.87 20.87 0.00 0.00 20.87

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว 1.000 ตัว 17.45 17.45 0.00 0.00 17.45

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว 4.000 ตัว 635.51 2,542.04 0.00 0.00 2,542.04

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 4 นิ้ว 4.000 ตัว 1,074.76 4,299.04 0.00 0.00 4,299.04

    - ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4 นิ้ว 1.000 ท่อน 36.45 36.45 0.00 0.00 36.45

    - ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว 10.000 แผ่น 25.00 250.00 0.00 0.00 250.00

    - ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว 12.000 แผ่น 30.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 176.000 ตัว 5.00 880.00 0.00 0.00 880.00

    - เทปพันเกลียว 15.000 ม้วน 20.00 300.00 0.00 0.00 300.00

    - ทำเกลียว 28.000 จุด 0.00 0.00 40.00 1,120.00 1,120.00

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 27,755.46 47,297.76 4,324.00 7,794.00 55,091.76-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 55,091.76

4หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 5,466.66

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 5,466.66

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01

5,466.66หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 2 นิ้ว .330 ท่อน 917.44 302.75 275.00 90.75 393.51

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว .100 ท่อน 1,687.23 168.72 506.00 50.60 219.32

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว 1.000 ตัว 196.26 196.26 0.00 0.00 196.26

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว 2.000 ตัว 79.43 158.86 0.00 0.00 158.86

    - นิ้ปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว 3.000 ตัว 65.42 196.26 0.00 0.00 196.26

    - ยูเนี่ยนเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว 2.000 ตัว 158.87 317.74 0.00 0.00 317.74

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว 1.000 ตัน 214.95 214.95 0.00 0.00 214.95

    - เช็ควาว์ลทองเหลือง Ø 2 นิ้ว 1.000 ตัว 457.94 457.94 400.00 400.00 857.94

    - ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว 1.000 ตัว 593.45 593.45 400.00 400.00 993.45

    - น๊อตยึดหน้าจาน Ø 1/2 นิ้ว 8.000 ตัว 5.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว 1.000 แผ่น 25.00 25.00 0.00 0.00 25.00

    - เทปพันเกลียว 1.000 ม้วน 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ทำเกลียว 10.000 จุด 0.00 0.00 40.00 400.00 400.00

    - RB 9 SR 24 มอก. 20-2559 .010 ตัน 23,348.88 233.48 4,100.00 41.00 274.49

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

.210 ลบ.ม. 1,641.05 344.62 306.00 64.26 408.88

    - ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Ø 3/8 นิ้ว 50.000 ม. 15.00 750.00 0.00 0.00 750.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 29,425.92 4,020.03 6,027.00 1,446.61 5,466.66-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 5,466.66

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 29,505.47

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 29,505.47

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:02

29,505.47หมายเหตุ :  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   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว 1.000 ท่อน 1,687.23 1,687.23 506.00 506.00 2,193.23

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1/2 นิ้ว 1.500 ท่อน 274.77 412.15 82.00 123.00 535.16

    - ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 3/4 นิ้ว

ร้อยสายไฟฟ้า

2.000 ท่อน 36.45 72.90 11.00 22.00 94.90

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø 5 นิ้ว * 15 ซม. 3.000 จุด 114.38 343.14 0.00 0.00 343.14

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว 4.000 ตัว 28.03 112.12 0.00 0.00 112.12

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว 2.000 ตัว 28.03 56.06 0.00 0.00 56.06

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว 1.000 ตัว 738.31 738.31 0.00 0.00 738.31

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว 1.000 ตัว 635.51 635.51 0.00 0.00 635.51

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Ø 3 นิ้ว 3.000 ตัว 1,205.60 3,616.80 0.00 0.00 3,616.80

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว 3.000 ตัว 214.95 644.85 0.00 0.00 644.85

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3

นิ้ว ลด 2 นิ้ว

2.000 ตัว 1,331.77 2,663.54 0.00 0.00 2,663.54

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว 2.000 ตัว 144.85 289.70 0.00 0.00 289.70

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว 7.000 ตัว 17.45 122.15 0.00 0.00 122.15

    - นิ้ปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4 นิ้ว 4.000 ตัว 15.88 63.52 0.00 0.00 63.52

    - นิ้ปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว 4.000 ตัว 11.21 44.84 0.00 0.00 44.84

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 3 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 2,289.71 4,579.42 600.00 1,200.00 5,779.42

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจาน มีระบาย Ø 3 นิ้ว 2.000 ตัว 3,084.11 6,168.22 600.00 1,200.00 7,368.22

    - ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3/4 นิ้ว 2.000 ตัว 177.57 355.14 150.00 300.00 655.14

    - ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1/2 นิ้ว 4.000 ตัว 149.53 598.12 100.00 400.00 998.12

    - เกย์วัดความดัน 0 - 60 PSI 2.000 ตัว 144.85 289.70 0.00 0.00 289.70

    - เข็มขัดรัดท่อ Ø 1/2 นิ้ว 4.000 ตัว 14.01 56.04 0.00 0.00 56.04

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 20.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว 13.000 แผ่น 25.00 325.00 0.00 0.00 325.00

    - ทำเกลียว 33.000 จุด 0.00 0.00 40.00 1,320.00 1,320.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 104.000 ตัว 5.00 520.00 0.00 0.00 520.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 12,394.20 24,434.46 2,089.00 5,071.00 29,505.47-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 29,505.47

4หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) รวม 17,248.04

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 17,248.04

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:02

17,248.04หมายเหตุ :  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   งานไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)

    - เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8 ม. 1.000 ต้น 4,672.89 4,672.89 1,405.00 1,405.00 6,077.89

    - สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัด  35

ตร.มม.

100.000 ม. 14.01 1,401.00 30.00 3,000.00 4,401.00

    - แผงควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ 1.000 ชุด 2,616.82 2,616.82 1,000.00 1,000.00 3,616.82

    - อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า 2.000 ชุด 467.28 934.56 0.00 0.00 934.56

    - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 3.000 ชุด 467.28 1,401.84 0.00 0.00 1,401.84

    - งานติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1.000 ชุด 700.93 700.93 115.00 115.00 815.93

รวมค่างานไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) - 8,939.21 11,728.04 2,550.00 5,520.00 17,248.04-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 17,248.04

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาล 10 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 102,786.41

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 8,129.08

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03

218,211.93หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาล 10 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 ระบบกรองน้ำ รวม 12,976.66

4 แอร์เตอร์ รวม 47,074.62

5 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 47,245.16

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 218,211.93

หน้า 2

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03

218,211.93หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 19.960 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,976.04 1,976.04

    - ทรายหยาบรองพื้น 2.520 ลบ.ม. 445.48 1,122.60 91.00 229.32 1,351.93

    - RB 9 SR 24 มอก.20-2559 .082 ตัน 23,348.88 1,914.60 4,100.00 336.20 2,250.81

    - DB 12 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 .442 ตัน 16,162.73 7,143.92 3,300.00 1,458.60 8,602.53

    - DB 16 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 .394 ตัน 15,457.87 6,090.40 3,300.00 1,300.20 7,390.60

    - ลวดผูกเหล็ก 27.530 กก. 34.89 960.52 0.00 0.00 960.52

    - ไม้แบบคิดร้อยละ 70 66.000 ตร.ม. 400.94 26,462.04 133.00 8,778.00 35,240.04

    - เสาเข็ม คอร.  0.22*0.22 ม. ยาว 10.00 ม.

พื้นที่หน้า  180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป  77 ซม.

9.000 ต้น 2,128.97 19,160.73 535.00 4,815.00 23,975.73

    - คอนกรีต Strenght 210 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 400 Kg./m3.)

4.000 ลบ.ม. 1,882.66 7,530.64 391.00 1,564.00 9,094.64

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

4.880 ลบ.ม. 1,641.05 8,008.32 391.00 1,908.08 9,916.40

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03



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 1.020 ลบ.ม. 1,589.42 1,621.20 398.00 405.96 2,027.17

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 63,092.89 80,014.97 12,738.00 22,771.40 102,786.41-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ทาซีเมนต์เบส 26.000 ตร.ม. 61.68 1,603.68 20.00 520.00 2,123.68

    - ฉาบปูนโครงสร้าง 25.000 ตร.ม. 51.51 1,287.75 100.00 2,500.00 3,787.75

    - สีน้ำพลาสติกอะคลิลิค 100 % ชนิดใช้ภายนอก 25.000 ตร.ม. 41.41 1,035.25 30.00 750.00 1,785.25

    - สีน้ำมัน สีกันสนิม 5.000 ตร.ม. 56.48 282.40 30.00 150.00 432.40

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 211.08 4,209.08 180.00 3,920.00 8,129.08-

3   ระบบกรองน้ำ

    - ทรายกรองเร็ว 2.200 ลบ.ม. 3,000.00 6,600.00 500.00 1,100.00 7,700.00

    - กรวดกรอง Ø 1 1/4 - 2 1/4 นิ้ว 1.000 ลบ.ม. 3,000.00 3,000.00 500.00 500.00 3,500.00

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 4*8 ฟุต .500 แผ่น 461.91 230.95 0.00 0.00 230.96

    - บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.000 ชุด 1,188.70 1,188.70 357.00 357.00 1,545.70

รวมค่าระบบกรองน้ำ - 7,650.61 11,019.65 1,357.00 1,957.00 12,976.66-

4   แอร์เตอร์

    - เหล็กฉาก 1.5 * 1.5 นิ้ว หนา 4 มม. 4.000 ท่อน 418.69 1,674.76 125.00 500.00 2,174.76

    - เหล็ก 1.5 * 1.5 นิ้ว สี่เหลี่ยมตัน 1.500 ท่อน 1,837.00 2,755.50 551.00 826.50 3,582.00

    - แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4*8 ฟุต 2.500 แผ่น 4,953.27 12,383.17 1,486.00 3,715.00 16,098.18

    - อลูมิเนียมฉาก 2*2 นิ้ว หนา 3/8 นิ้ว 4.000 ท่อน 3,813.08 15,252.32 1,143.00 4,572.00 19,824.32

    - หมุดรีเวท 1.000 กล่อง 150.00 150.00 0.00 0.00 150.00

    - ขอบถาดอลูมิเนียม 2 นิ้ว หนา 1/8 นิ้ว 4.000 ท่อน 1,009.34 4,037.36 302.00 1,208.00 5,245.36

รวมค่าแอร์เตอร์ - 12,181.38 36,253.11 3,607.00 10,821.50 47,074.62-

4หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 6 นิ้ว .400 ท่อน 4,532.71 1,813.08 1,360.00 544.00 2,357.08

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 4 นิ้ว 1.000 ท่อน 2,287.54 2,287.54 686.00 686.00 2,973.54

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว 1.000 ท่อน 1,687.23 1,687.23 506.00 506.00 2,193.23

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 1/2 นิ้ว .160 ท่อน 274.77 43.96 82.00 13.12 57.08

    - ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Ø 1.5 นิ้ว 2.300 ท่อน 77.57 178.41 23.00 52.90 231.31

    - ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ชั้น 13.5 Ø 1.5 นิ้ว 18.000 ตัว 14.01 252.18 0.00 0.00 252.18

    - ฝาครอบ พีวีซี ชั้น 13.5 Ø 1.5 นิ้ว 18.000 ตัว 16.82 302.76 0.00 0.00 302.76

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว 6.000 ตัว 196.26 1,177.56 0.00 0.00 1,177.56

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว 4.000 ตัว 345.79 1,383.16 0.00 0.00 1,383.16

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 6 นิ้ว 2.000 ตัว 1,551.40 3,102.80 0.00 0.00 3,102.80

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว 1.000 ตัว 28.03 28.03 0.00 0.00 28.03

    - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø 1.5 นิ้ว 18.000 ตัว 42.05 756.90 0.00 0.00 756.90

5หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว 1.000 ตัว 14.64 14.64 0.00 0.00 14.64

    - ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว 1.000 ตัว 168.22 168.22 0.00 0.00 168.22

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 6 นิ้ว 2.000 ตัว 635.51 1,271.02 0.00 0.00 1,271.02

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4 นิ้ว 9.000 ตัว 266.35 2,397.15 0.00 0.00 2,397.15

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว 2.000 ตัว 214.95 429.90 0.00 0.00 429.90

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว 1.000 ตัว 738.31 738.31 0.00 0.00 738.31

    - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน Ø 4 นิ้ว 1.000 ตัว 1,822.42 1,822.42 0.00 0.00 1,822.42

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 6 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 5,037.38 5,037.38 1,200.00 1,200.00 6,237.38

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 4 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 2,607.47 5,214.94 800.00 1,600.00 6,814.94

    - ประตูเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ Ø 4 นิ้ว 1.000 ชุด 10,093.45 10,093.45 800.00 800.00 10,893.45

    - ท่อผ่านผนัง Ø 3 นิ้ว 1.000 จุด 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00

6หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อผ่านผนัง Ø 4 นิ้ว 1.000 จุด 145.00 145.00 0.00 0.00 145.00

    - ท่อผ่านผนัง Ø 6 นิ้ว 1.000 จุด 230.00 230.00 0.00 0.00 230.00

    - ยีโบลท์ Ø 4 นิ้ว 1.000 ตัว 327.10 327.10 0.00 0.00 327.10

    - ประเก็นยาง Ø 6 นิ้ว 2.000 แผ่น 40.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว 8.000 แผ่น 30.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว 2.000 แผ่น 25.00 50.00 0.00 0.00 50.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 96.000 ตัว 5.00 480.00 0.00 0.00 480.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 33,544.98 41,843.14 5,457.00 5,402.02 47,245.16-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 218,211.93

7หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 464,787.05

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 29,747.14

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03

508,716.98หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 14,182.79

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 508,716.98

หน้า 2

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03

508,716.98หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 181.510 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 17,969.49 17,969.49

    - ทรายหยาบรองพื้น 4.890 ลบ.ม. 445.48 2,178.39 91.00 444.99 2,623.39

    - RB 6 SR 24 มอก.20-2559 .024 ตัน 24,136.29 579.27 4,100.00 98.40 677.67

    - RB 9 SR 24 มอก.20-2559 .414 ตัน 23,348.88 9,666.43 4,100.00 1,697.40 11,363.84

    - DB 12 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 1.400 ตัน 16,162.73 22,627.82 3,300.00 4,620.00 27,247.82

    - DB 16 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 2.462 ตัน 15,457.87 38,057.27 3,300.00 8,124.60 46,181.88

    - ลวดผูกเหล็ก 129.000 กก. 34.89 4,500.81 0.00 0.00 4,500.81

    - ไม้แบบคิดร้อยละ 80 189.770 ตร.ม. 457.99 86,912.76 133.00 25,239.41 112,152.17

    - ค้ำยันเสาไม้ Ø 2.5 - 3 นิ้ว ยาว 3 ม. คิดร้อยละ

50

117.000 ต้น 15.00 1,755.00 0.00 0.00 1,755.00

    - เสาเข็ม คอร.  0.22*0.22 ม. ยาว 10.00 ม.

พื้นที่หน้า  180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป  77 ซม.

57.000 ต้น 2,128.97 121,351.29 535.00 30,495.00 151,846.29

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:03



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 4.890 ลบ.ม. 1,589.42 7,772.26 398.00 1,946.22 9,718.48

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

8.320 ลบ.ม. 1,641.05 13,653.53 391.00 3,253.12 16,906.66

    - คอนกรีต Strenght 210 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 400 Kg./m3.)

27.200 ลบ.ม. 1,882.66 51,208.35 391.00 10,635.20 61,843.55

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 87,301.23 360,263.18 16,838.00 104,523.83 464,787.05-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ทาซีเมนต์เบส 94.440 ตร.ม. 61.68 5,825.05 20.00 1,888.80 7,713.86

    - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม. 1.000 ชุด 3,364.00 3,364.00 1,009.00 1,009.00 4,373.00

    - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม Ø 6 นิ้ว 2.000 แผ่น 20.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - กุญแจ + สายยู 1.000 ชุด 121.49 121.49 0.00 0.00 121.49

    - สังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 4*8 ฟุต 1.500 แผ่น 461.91 692.86 0.00 0.00 692.87

3หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กฉาก 50*50*3 มม. 1.000 ท่อน 384.00 384.00 115.00 115.00 499.00

    - ฝาปิดช่องคนลง 0.95*0.95 ม. หนา 1/16 นิ้ว 1.000 ชุด 666.00 666.00 0.00 0.00 666.00

    - ฉาบปูนโครงสร้าง 69.000 ตร.ม. 51.51 3,554.19 100.00 6,900.00 10,454.19

    - สีน้ำพลาสติกอะคลิลิค 100 % ชนิดใช้ภายนอก 69.000 ตร.ม. 41.41 2,857.29 30.00 2,070.00 4,927.29

    - สีน้ำมัน สีกันสนิม 3.000 ตร.ม. 56.48 169.44 30.00 90.00 259.44

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 5,228.48 17,674.32 1,304.00 12,072.80 29,747.14-

3   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว 1.000 ท่อน 1,687.23 1,687.23 506.00 506.00 2,193.23

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 4 นิ้ว .200 ท่อน 2,287.54 457.50 686.00 137.20 594.71

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 6 นิ้ว .100 ท่อน 4,532.71 453.27 1,360.00 136.00 589.27

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 6 นิ้ว 2.000 ตัว 1,551.40 3,102.80 0.00 0.00 3,102.80

4หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3

นิ้ว

2.000 ตัว 411.21 822.42 0.00 0.00 822.42

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 6 นิ้ว 1.000 ตัว 1,542.05 1,542.05 0.00 0.00 1,542.05

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว 1.000 ตัว 467.28 467.28 0.00 0.00 467.28

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4 นิ้ว 2.000 ตัว 266.35 532.70 0.00 0.00 532.70

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว 8.000 ตัว 214.95 1,719.60 0.00 0.00 1,719.60

    - ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 3 นิ้ว 1.000 ตัว 1,403.73 1,403.73 0.00 0.00 1,403.73

    - ท่อผ่านผนัง Ø 6 นิ้ว 1.000 จุด 230.00 230.00 0.00 0.00 230.00

    - ท่อผ่านผนัง Ø 4 นิ้ว 1.000 จุด 145.00 145.00 0.00 0.00 145.00

    - ท่อผ่านผนัง Ø 3 นิ้ว 2.000 จุด 90.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว 6.000 แผ่น 25.00 150.00 0.00 0.00 150.00

    - ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว 1.000 แผ่น 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 56.000 ตัว 5.00 280.00 0.00 0.00 280.00

5หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เทปพันเกลียว 10.000 ม้วน 20.00 200.00 0.00 0.00 200.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 14,909.45 13,403.58 2,552.00 779.20 14,182.79-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 508,716.98

6หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 368,995.26

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 81,604.58

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:04

490,605.79หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานท่อและอุปกรณ์ รวม 40,005.95

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 490,605.79

หน้า 2

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:04

490,605.79หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 11.610 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,149.39 1,149.39

    - ทรายหยาบรองพื้น 1.930 ลบ.ม. 445.48 859.77 91.00 175.63 1,035.41

    - RB 6 SR 24 มอก.20-2559 .071 ตัน 24,136.29 1,713.67 4,100.00 291.10 2,004.78

    - RB 9 SR 24 มอก.20-2559 1.207 ตัน 23,348.88 28,182.09 4,100.00 4,948.70 33,130.80

    - DB 12 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 .809 ตัน 16,162.73 13,075.64 3,300.00 2,669.70 15,745.35

    - DB 16 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 .297 ตัน 15,457.87 4,590.98 3,300.00 980.10 5,571.09

    - DB 20 SD 30 - 50 มอก. 24-2559 2.533 ตัน 17,812.35 45,118.68 2,900.00 7,345.70 52,464.38

    - ลวดผูกเหล็ก 147.470 กก. 34.89 5,145.22 0.00 0.00 5,145.23

    - ไม้แบบคิดร้อยละ 50 250.000 ตร.ม. 286.44 71,610.00 133.00 33,250.00 104,860.00

    - ค้ำยันเสาไม้ Ø 2.5 - 3 นิ้ว ยาว 3 ม. คิดร้อยละ

50

125.000 ต้น 15.00 1,875.00 0.00 0.00 1,875.00

    - เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยม 0.26*0.26*21.00 ม. 8.000 ต้น 7,770.00 62,160.00 1,450.00 11,600.00 73,760.00

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT) 1.000 จุด 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .330 ลบ.ม. 1,589.42 524.50 398.00 131.34 655.85

    - คอนกรีต Strenght 175 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 320 Kg./m3.)

16.810 ลบ.ม. 1,641.05 27,586.05 485.00 8,152.85 35,738.90

    - คอนกรีต Strenght 210 Ksc. Cyl. ( Cement

>= 400 Kg./m3.)

8.810 ลบ.ม. 1,882.66 16,586.23 485.00 4,272.85 20,859.08

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 110,583.06 279,027.83 35,841.00 89,967.36 368,995.26-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ทาซีเมนต์เบส 54.000 ตร.ม. 61.68 3,330.72 20.00 1,080.00 4,410.72

    - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม. 1.000 ชุด 3,271.00 3,271.00 981.00 981.00 4,252.00

    - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20*0.20 ม. 7.000 แผ่น 20.00 140.00 0.00 0.00 140.00

    - สังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 4*8 ฟุต 2.000 แผ่น 461.91 923.82 0.00 0.00 923.82

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฝาปิดช่องคนลง 0.70*0.70 ม. หนา 1/16 นิ้ว 1.000 ชุด 361.00 361.00 0.00 0.00 361.00

    - ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1.000 ชุด 2,721.69 2,721.69 816.00 816.00 3,537.69

    - บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก 1.000 ชุด 12,213.86 12,213.86 3,664.00 3,664.00 15,877.86

    - ฉาบปูนโครงสร้าง 195.000 ตร.ม. 51.51 10,044.45 100.00 19,500.00 29,544.45

    - สีน้ำพลาสติกอะคลิลิค 100 % ชนิดใช้ภายนอก 195.000 ตร.ม. 41.41 8,074.95 30.00 5,850.00 13,924.95

    - สีน้ำมัน สีกันสนิม 15.100 ตร.ม. 56.48 852.84 30.00 453.00 1,305.85

    - เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1.000 ชุด 5,636.24 5,636.24 1,690.00 1,690.00 7,326.24

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 24,896.78 47,570.57 7,331.00 34,034.00 81,604.58-

3   งานท่อและอุปกรณ์

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 4 นิ้ว 3.000 ท่อน 2,287.54 6,862.62 686.00 2,058.00 8,920.62

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว 6.300 ท่อน 1,687.23 10,629.54 506.00 3,187.80 13,817.35

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4 นิ้ว 8.000 ตัว 266.35 2,130.80 0.00 0.00 2,130.80

4หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3 นิ้ว 13.000 ตัว 214.95 2,794.35 0.00 0.00 2,794.35

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 3 นิ้ว 3.000 ตัว 738.31 2,214.93 0.00 0.00 2,214.93

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 4 นิ้ว 1.000 ตัว 1,289.71 1,289.71 0.00 0.00 1,289.71

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Ø 4 นิ้ว 2.000 ตัว 1,074.76 2,149.52 0.00 0.00 2,149.52

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Ø 3 นิ้ว 1.000 ตัว 1,205.60 1,205.60 0.00 0.00 1,205.60

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Ø 3 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 2,289.71 2,289.71 600.00 600.00 2,889.71

    - ท่อผ่านผนัง Ø 3 นิ้ว 3.000 จุด 90.00 270.00 0.00 0.00 270.00

    - ท่อผ่านผนัง Ø 4 นิ้ว 1.000 จุด 145.00 145.00 0.00 0.00 145.00

    - ประเก็นยาง Ø 4 นิ้ว 7.000 แผ่น 30.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - ประเก็นยาง Ø 3 นิ้ว 12.000 แผ่น 25.00 300.00 0.00 0.00 300.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 156.000 ตัว 5.00 780.00 0.00 0.00 780.00

    - เหล็กยึดท่อ 12.000 จุด 28.03 336.36 0.00 0.00 336.36

5หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - น๊อตยึดท่อ Ø 3/8 นิ้ว 48.000 ตัว 1.50 72.00 0.00 0.00 72.00

    - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 20.00 480.00 0.00 0.00 480.00

รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ - 11,398.69 34,160.14 1,792.00 5,845.80 40,005.95-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 490,605.79

6หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานท่อส่งน้ำดิบ รวม 6,972.21

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 6,972.21

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:04

6,972.21หมายเหตุ :  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   งานท่อส่งน้ำดิบ

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ Ø 3 นิ้ว 3.000 ท่อน 1,687.23 5,061.69 506.00 1,518.00 6,579.69

    - ข้องอ 90 เหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว 2.000 ตัว 196.26 392.52 0.00 0.00 392.52

รวมค่างานท่อส่งน้ำดิบ - 1,883.49 5,454.21 506.00 1,518.00 6,972.21-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 6,972.21

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:04



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานขยายเขตท่อประปา

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 ขยายเขตท่อประปา พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5 รวม 257,833.17

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 257,833.17

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:05

257,833.17หมายเหตุ :  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   ขยายเขตท่อประปา พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5

    - ท่อประปา พีวีซี Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย 420.000 ท่อน 369.15 155,043.00 55.00 23,100.00 178,143.00

    - ข้อต่อ 3 ทาง 90 Ø 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว 36.000 ตัว 115.88 4,171.68 0.00 0.00 4,171.68

    - ท่อประปาพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 37.000 ท่อน 28.97 1,071.89 4.00 148.00 1,219.89

    - ข้อต่อตรงพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว 73.000 ตัว 3.55 259.15 0.00 0.00 259.15

    - ข้องอพีวีซี 90 Ø 1/2 นิ้ว 76.000 ตัว 4.67 354.92 0.00 0.00 354.92

    - ข้องอพีวีซี 90 เกลียวนอก Ø 1/2 นิ้ว 38.000 ตัว 6.54 248.52 0.00 0.00 248.52

    - บอลวาวล์ ประตูน้ำโลหะ Ø 1/2 นิ้ว 38.000 ตัว 70.09 2,663.42 100.00 3,800.00 6,463.42

    - ข้องอพีวีซี 90 เกลียวใน Ø 1/2 นิ้ว 38.000 ตัว 6.54 248.52 0.00 0.00 248.52

    - ข้อต่อตรงพีวีซี เกลียวนอก Ø 3 นิ้ว 8.000 ตัว 41.57 332.56 0.00 0.00 332.56

    - ข้องอ 45 เหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว 16.000 ตัว 313.08 5,009.28 0.00 0.00 5,009.28

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว มอก. 4.000 ท่อน 1,687.23 6,748.92 253.00 1,012.00 7,760.92

    - เสา คสล.  0.125*0.125 ม. ยาว  2.00 ม. 8.000 ต้น 415.00 3,320.00 124.00 992.00 4,312.00

2หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - แคล๊มรัดท่อเหล็ก Ø 3 นิ้ว 8.000 ตัว 9.34 74.72 0.00 0.00 74.72

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø 5 นิ้ว มอก. 5.000 ท่อน 4,213.70 21,068.50 631.00 3,155.00 24,223.50

    - ประตูน้ำพีวีซี Ø 3 นิ้ว 5.000 ตัว 340.18 1,700.90 0.00 0.00 1,700.90

    - ข้องอพีวีซี 90 Ø 3 นิ้ว 14.000 ตัว 73.57 1,029.98 0.00 0.00 1,029.98

    - ขุดดินด้วยเครื่องจักร 120.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 19.37 2,324.40 2,324.40

    - ตัดถนนด้วยเครื่องหนา 15 ซม. 36.000 ม. 0.00 0.00 100.00 3,600.00 3,600.00

    - ตัดพื้นคอนกรีตด้วยเครื่องหนา  5 ซม. 220.000 ม. 0.00 0.00 33.00 7,260.00 7,260.00

    - กาวประสานท่อ พีวีซี 19.000 กระป๋อง 122.90 2,335.10 0.00 0.00 2,335.10

    - ข้อต่อพีวีซี 3 ทาง Ø 3 นิ้ว ลด 1 นิ้ว 8.000 ตัว 115.88 927.04 0.00 0.00 927.04

    - ท่อประปา พีวีซี Ø 1 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานปลาย 61.000 ท่อน 65.42 3,990.62 9.80 597.80 4,588.42

    - ข้องอ 90 พีวีซี Ø 1 นิ้ว 28.000 ตัว 9.35 261.80 0.00 0.00 261.80

    - ประตูน้ำ พีวีซี Ø 1 นิ้ว 7.000 ตัว 46.72 327.04 0.00 0.00 327.04

    - ข้อต่อพีวีซี 3 ทาง Ø 1 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว 37.000 ตัว 13.91 514.67 0.00 0.00 514.67

3หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฝาปิดพีวีซี Ø 1/2 นิ้ว 38.000 ตัว 3.73 141.74 0.00 0.00 141.74

รวมค่าขยายเขตท่อประปา พีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5 - 8,076.97 211,843.97 1,329.17 45,989.20 257,833.17-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 257,833.17

4หน้า

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:59:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ รวม 108,555.98

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:57

360,301.91หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

2 งานเจาะบ่อบาดาลลึก 100 เมตร รวม 250,996.93

3 งานมิเตอร์ไฟฟ้า รวม 749.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 360,301.91

หน้า 2

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:57

360,301.91หมายเหตุ :  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 ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

1.1 ประแจคอม้าขนาด24" 2.000 2 420.56 0.00 0.00 841.12

1.2

เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด3แรงม้า3

เฟส(1.1Kw)พร้อมสายไฟฟ้า

1.000 เครื่อง 30,841.12 0.00 0.00 30,841.12

1.3 ตู้เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง 2.000 2 7,943.92 0.00 0.00 15,887.84

1.4

คลิ๊ปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรั

บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา

มต้านทานกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า600V.

1.000 1 1,728.97 0.00 0.00 1,728.97

1.5

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้ง46.5"x16"x34.5"แต่ล

1.000 1 2,710.28 0.00 0.00 2,710.28

1.6

ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่เ

1.000 1 322.42 0.00 0.00 322.42

1.7 ค้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ 1.000 1 182.24 0.00 0.00 182.24

หน้า 2

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1.8 ไขควงปากแบนขนาด4" 1.000 1 102.80 0.00 0.00 102.80

1.9 ไขควงปากแฉกขนาด4" 1.000 1 102.80 0.00 0.00 102.80

1.10 ไขควงลองไฟ 1.000 1 93.45 0.00 0.00 93.45

1.11

คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า

1.000 1 420.56 0.00 0.00 420.56

1.12 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12" 1.000 1 214.95 0.00 0.00 214.95

1.13 ประแจเลื่อนขนาด10" 1.000 1 373.83 0.00 0.00 373.83

1.14 ค่าแรงงานติดตั้งเครื่องจ่ายสารคลอรีน 1.000 1 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

1.15 เครื่อวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ 1.000 1 2,336.44 0.00 0.00 2,336.44

1.16 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 1 7,943.92 0.00 0.00 7,943.92

1.17 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.) 1.000 1 2,990.65 0.00 0.00 2,990.65

1.18 ถังผสมสารละลายคลอรีน 1.000 1 1,121.49 0.00 0.00 1,121.49

1.19 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ 1.000 1 2,336.44 0.00 0.00 2,336.44

หน้า 3

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1.20 ค่าแรงงานติดตั้งตู้ควบคุม 2.000 2 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00

1.21

ค่าแรงงานเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส

2.000 2 1,500.00 0.00 0.00 3,000.00

1.22 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส 2.000 2 10,280.37 0.00 0.00 20,560.74

1.23

ค่าแรงงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibl

eขนาด3แรงม้า3เฟส(1.1Kw)

1.000 เครื่อง 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

1.24 ค่าแรงงานติดตั้งตู้ควบคุม 1.000 ตู้ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

1.25 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า3เฟส 1.000 ตู้ 7,943.92 0.00 0.00 7,943.92

รวมค่าระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ - 87,411.13 108,555.98 0.00 0.00 108,555.98-

2 งานเจาะบ่อบาดาลลึก 100 เมตร

2.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Dia2" 7.000 ท่อน 923.99 0.00 0.00 6,467.93

2.2 งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ10ชั่วโมง 1.000 บ่อ 9,799.15 0.00 0.00 9,799.15

หน้า 4

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2.3

งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ

1.000 บ่อ 4,182.85 0.00 0.00 4,182.85

2.4 เจาะบ่อบาดาลท่อP.V.C.Ø6นิ้วชั้น13.5มอก.17 100.000 ม. 2,277.58 0.00 0.00 227,758.00

2.5

ค่าแรงงานท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Dia2"

7.000 ท่อน 277.00 0.00 0.00 1,939.00

2.6 ฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็กหล่อขนาด6นิ้ว 1.000 ชุด 850.00 0.00 0.00 850.00

รวมค่างานเจาะบ่อบาดาลลึก 100 เมตร - 18,310.57 250,996.93 0.00 0.00 250,996.93-

3 งานมิเตอร์ไฟฟ้า

3.1 งานมิเตอร์ไฟฟ้า15A3เฟส1จุด 1.000 จุด 749.00 0.00 0.00 749.00

รวมค่างานมิเตอร์ไฟฟ้า - 749.00 749.00 0.00 0.00 749.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 5

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนป่าซางม่วงน้อยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:57

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

โรงสูบน้ำ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

6

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 144,978.33111,213.82โรงสูบน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 144,978.33

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      10.50  ตารางเมตร เฉลี่ย    13,807.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 144,978.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:03



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบน้ำ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

6

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 144,978.33

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      10.50  ตารางเมตร เฉลี่ย    13,807.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 144,978.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 15,772.1212,098.90รางระบายน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 15,772.12

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,772.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:03



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 15,772.12

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,772.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับถังน้ำใส 100 ลบม.

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 6,685.295,128.33ป้ายบอกระดับถังน้ำใส 100 ลบม.1

รวมค่าก่อสร้าง 6,685.29

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,685.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับถังน้ำใส 100 ลบม.

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 6,685.29

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,685.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:04



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 3,792.322,909.12ป้ายการประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 3,792.32

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,792.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:04



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 3,792.32

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,792.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:04



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / บานประตูรั้ว

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 11,316.128,680.67รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / บานประตูรั้ว1

รวมค่าก่อสร้าง 11,316.12

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,316.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:05



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / บานประตูรั้ว

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 11,316.12

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,316.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:05



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / เสามุมรั้ว

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 12,748.389,779.37รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / เสามุมรั้ว1

รวมค่าก่อสร้าง 12,748.38

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,748.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:06



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / เสามุมรั้ว

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 12,748.38

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,748.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:06



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) รั้ว / เสารั้ว

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 27,401.3821,019.78รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) รั้ว / เสารั้ว1

รวมค่าก่อสร้าง 27,401.38

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,401.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:06



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) รั้ว / เสารั้ว

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 27,401.38

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,401.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:06



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 71,817.6155,091.76การประสานท่อระหว่างระบบ1

รวมค่าก่อสร้าง 71,817.61

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 71,817.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:07



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 71,817.61

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 71,817.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:07



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 7,126.335,466.66การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล1

รวมค่าก่อสร้าง 7,126.33

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,126.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:07



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

3

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 7,126.33

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,126.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:07



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 38,463.3329,505.47การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี1

รวมค่าก่อสร้าง 38,463.33

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,463.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:08



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 38,463.33

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,463.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:08



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 22,484.5417,248.04การประสานระบบไฟฟ้า1

รวมค่าก่อสร้าง 22,484.54

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,484.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:09



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้า

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 22,484.54

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,484.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:09



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำบาดาล 10 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเสาเข็ม)

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

8

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 284,461.07218,211.93ระบบกรองน้ำบาดาล 10 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเสาเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 284,461.07

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 284,461.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:11



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำบาดาล 10 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเสาเข็ม)

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

8

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 284,461.07

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 284,461.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:11



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

7

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 663,163.45508,716.98ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 663,163.45

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 663,163.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:11



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

7

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 663,163.45

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 663,163.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:11



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

7

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 639,553.70490,605.79หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 639,553.70

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 639,553.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:12



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

7

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 639,553.70

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 639,553.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:12



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 9,088.976,972.21ระบบท่อส่งน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 9,088.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,088.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:12



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

2

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 9,088.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,088.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:12



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานขยายเขตท่อประปา

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3036 336,111.32257,833.17งานขยายเขตท่อประปา1

รวมค่าก่อสร้าง 336,111.32

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 336,111.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:13



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานขยายเขตท่อประปา

16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 336,111.32

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 336,111.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:13



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  วีระพันธ์ ไชยวงษา  

(  วีระพันธ์ ไชยวงษา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วีรยุทธ เมฆขยาย  

(  วีรยุทธ เมฆขยาย  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ดุสิต คำหมื่น  

(  ดุสิต คำหมื่น  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:13



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำพูน

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อย

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง

จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ป่าซาง

16 กุมภาพันธ์ 2566

ม่วงน้อย อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

116,154.89ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่1 108,555.98 7,598.91

250,996.93งานเจาะบ่อบาดาลลึก 100 เมตร2 250,996.93 0.00

749.00งานมิเตอร์ไฟฟ้า3 749.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 367,900.82

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 17:58:57



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

4

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  วีระพันธ์ ไชยวงษา  

(  วีระพันธ์ ไชยวงษา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ดุสิต คำหมื่น  

(  ดุสิต คำหมื่น  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วีรยุทธ เมฆขยาย  

(  วีรยุทธ เมฆขยาย  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:13



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนป่าซางม่วงน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

17

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 144,978.33โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 144,978.33 บาท

2 189,265.44รางระบายน้ำ จำนวน 12.000 หลังละ 15,772.12 บาท

3 6,685.29ป้ายบอกระดับถังน้ำใส 100 ลบม. จำนวน 1 หลังละ 6,685.29 บาท

4 3,792.32ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 3,792.32 บาท

5 11,316.12รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / บานประตูรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 11,316.12 บาท

6 12,748.38รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) เสา / เสามุมรั้ว จำนวน 1 หลังละ 12,748.38 บาท

 4หน้า 1 จาก

 วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:17



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนป่าซางม่วงน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

17

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

7 27,401.38รั้ว - ประตูรั้ว (20*20 ม.) รั้ว / เสารั้ว จำนวน 1 หลังละ 27,401.38 บาท

8 71,817.61การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 71,817.61 บาท

9 7,126.33การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1.000 หลังละ 7,126.33 บาท

10 38,463.33การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 38,463.33 บาท

11 22,484.54การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 22,484.54 บาท

12 284,461.07ระบบกรองน้ำบาดาล 10 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 284,461.07 บาท

 4หน้า 2 จาก

 วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:17



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนป่าซางม่วงน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

17

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

13 663,163.45ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 663,163.45 บาท

14 639,553.70หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 639,553.70 บาท

15 9,088.97ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 9,088.97 บาท

16 336,111.32งานขยายเขตท่อประปา จำนวน 1.000 หลังละ 336,111.32 บาท

17 367,900.82งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 4หน้า 3 จาก

 วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:17



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนป่าซางม่วงน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

17

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 4 จาก 4

                 ราคากลาง 2,836,358.47

ราคากลาง (........... สองล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 4หน้า 4 จาก

 วีรยุทธ เมฆขยาย

16 กุมภาพันธ์ 2566 18:00:17



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย

เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงน้อย เทศบาลตำบลม่วงน้อย

อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน(72.14.11.21 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    16 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลตำบลม่วงน้อย / เทศบาลตำบลม่วงน้อยหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ดุสิต คำหมื่น  

(  ดุสิต คำหมื่น  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วีระพันธ์ ไชยวงษา  

(  วีระพันธ์ ไชยวงษา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วีรยุทธ เมฆขยาย  

(  วีรยุทธ เมฆขยาย  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


