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7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   ประชุม บุตรดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบล
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       7.3   ชนะชัย บุตรวาปี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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.........................................................................................................................................................................................................จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้

อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยสังเขป
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ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:47



 1หน้า 1 จาก

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

เมื่อวันที่

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT) 1.000 13,500.00ชุด

2 ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว 1.000 90,800.00บ่อ

104,300.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:08



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบการรับน้ำหนักของดิน

หน่วย : บาท

1 ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT) 13,500.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

13,500.00

0.00

13,500.00

หน้า 1 จาก 2

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:08



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เจาะแหล่งน้ำต้นทุน

หน่วย : บาท

1 ค่าเจาะบ่อบาดาล Dia. 6 นิ้ว พร้อมท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 Dia. 6 นิ้ว

และอุปกรณ์ประกอบ
90,800.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

90,800.00

0.00

90,800.00

หน้า 2 จาก 2

ประชุม บุตรดา
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน รวม 13,600.00

2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม รวม 50,500.00

3 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม รวม 49,600.00

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:18

127,500.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ รวม 2,700.00

5 เครื่องตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ รวม 3,000.00

6 เครื่องมือประจำการประปา รวม 8,100.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 127,500.00

หน้า 2

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:18

127,500.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

1.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน 1.000 ถัง 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

1.2 เครื่องวิเคราะห์คอลรีนหลงเหลือ 1.000 เครื่อง 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

1.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 1.000 เครื่อง 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

1.4 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.) 1.000 ถัง 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน - 13,600.00 13,600.00 0.00 0.00 13,600.00-

2 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

2.1

เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด3แรงม้า1

เฟส(22kW)พร้อมอุปกรณ์

1.000 เครื่อง 32,500.00 0.00 0.00 32,500.00

2.2

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด

3แรงม้า1เฟส(22kW)พร้อมอุปกรณ์

2.000 ตู้ 9,000.00 0.00 0.00 18,000.00

หน้า 2

ประชุม บุตรดา
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม - 41,500.00 50,500.00 0.00 0.00 50,500.00-

3 การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

3.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(22kW) 2.000 เครื่อง 15,800.00 0.00 0.00 31,600.00

3.2

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(22k

2.000 ตู้ 9,000.00 0.00 0.00 18,000.00

รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม - 24,800.00 49,600.00 0.00 0.00 49,600.00-

4 เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

4.1 เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ 1.000 ชุด 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00

รวมค่าเครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ - 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00-

5 เครื่องตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ

หน้า 3

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5.1 เครื่องตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ 1.000 ชุด 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมค่าเครื่องตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ - 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00-

6 เครื่องมือประจำการประปา

6.1 ประแจคอม้าขนาด20นิ้ว 2.000 ตัว 1,050.00 0.00 0.00 2,100.00

6.2

คลิ๊ปแอมป์วัดประแสสูงสุดไม่น้อบกว่า600แอมป์ปรับ

ช่วงการวัดกรแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้

านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โว

ล์ท

1.000 ตัว 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00

6.3

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5X16X34.5

นิ้วแต่ละมิติ(กว้างXลึกXสูง)บวก-ลบไม่เกิน5ซม.

1.000 ตู้ 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00

หน้า 4

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

6.4

ตลับเมตรวะดระยะยาว5เมตรตัวคลับทำด้วยโลหะไม่เ

ป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ

1.000 อัน 200.00 0.00 0.00 200.00

6.5 ฆ้อนหัวกลมหนัก2ปอนด์ 1.000 อัน 100.00 0.00 0.00 100.00

6.6 ไขควงปากแบน 1.000 อัน 35.00 0.00 0.00 35.00

6.7 ไขควงวัดปากแฉกขนาด4นิ้ว 1.000 อัน 35.00 0.00 0.00 35.00

6.8 ไขควงวัดไฟ 1.000 อัน 40.00 0.00 0.00 40.00

6.9 คีมล็อกขนาด10นิ้ว 1.000 อัน 220.00 0.00 0.00 220.00

6.10 เลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อย 1.000 อัน 420.00 0.00 0.00 420.00

6.11 ประแจเลื่อนขนาด10นิ้ว 1.000 ตัว 450.00 0.00 0.00 450.00

รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา - 7,050.00 8,100.00 0.00 0.00 8,100.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 5

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:18



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 76,145.56

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 41,595.70

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 977.00

4 งานเบ็ดเตล็ด รวม 6,688.78

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 125,407.04

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58

125,407.04หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - งานขุดดินฐานราก/ถมคืน 3.700 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 366.30 366.30

     - ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น 1.500 ลบ.ม. 280.37 420.55 91.00 136.50 557.06

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบ (คิด 80%) 18.000 ลบ.ฟ. 797.20 14,349.60 0.00 0.00 14,349.60

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

     - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 5.000 ลบ.ฟ. 797.20 3,986.00 0.00 0.00 3,986.00

     - ตะปู 6.000 กก. 44.86 269.16 0.00 0.00 269.16

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .110 ลบ.ม. 1,299.35 142.92 398.00 43.78 186.71

     - คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) 4.100 ลบ.ม. 1,572.83 6,448.60 498.00 2,041.80 8,490.40

   งานเหล็กเสริม

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นกลม Dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .027 ตัน 28,389.84 766.52 4,100.00 110.70 877.23

     - เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .280 ตัน 28,214.02 7,899.92 4,100.00 1,148.00 9,047.93

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) .108 ตัน 16,822.43 1,816.82 3,300.00 356.40 2,173.22

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .052 ตัน 21,046.73 1,094.42 3,300.00 171.60 1,266.03

     - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 14.010 กก. 86.92 1,217.74 0.00 0.00 1,217.75

   งานโครงสร้างหลังคา

     - เหล็ก LG 100X100X2.3 มม. กลวงสี่เหลี่ยม

(41.70 กก./เส้น)

2.000 ท่อน 1,246.83 2,493.66 0.00 0.00 2,493.66

     - เหล็กตัวซี 75 X 45 X 15 X 2.3 มม. (21.00

กก./เส้น)

7.000 ท่อน 665.42 4,657.94 0.00 0.00 4,657.94

     - เหล็ก LG 50X50X2.3 มม. กลวงสี่เหลี่ยม

(20.04 กก./เส้น)

7.000 ท่อน 599.19 4,194.33 0.00 0.00 4,194.33

     - เหล็ก LG 38X38X2.0 มม. กลวงสี่เหลี่ยม

(13.32 กก./เส้น)

4.000 ท่อน 398.26 1,593.04 0.00 0.00 1,593.04

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แผ่นเหล็ก 0.10X0.10 ม. หนา 4.5 มม. (0.353

กก./แผ่น)

8.000 แผ่น 10.55 84.40 0.00 0.00 84.40

     - ค่าแรงประกอบโครงหลังคา 426.780 กก. 0.00 0.00 10.00 4,267.80 4,267.80

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็ม คอร. ยาว 6.00 ม. พื้นที่หน้าตัด 180

ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

8.000 ต้น 1,200.00 9,600.00 176.00 1,408.00 11,008.00

     - ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม 8.000 ต้น 0.00 0.00 250.00 2,000.00 2,000.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 103,472.00 61,035.62 16,455.00 15,109.88 76,145.56-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานหลังคา

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50X1.20 ม.

หนา 5 มม.

62.000 แผ่น 49.53 3,070.86 0.00 0.00 3,070.86

     - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม 13.000 แผ่น 56.07 728.91 0.00 0.00 728.91

4หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ขอยึดกระเบื้อง 62.000 อัน 2.34 145.08 0.00 0.00 145.08

     - ขอยึดครอบ 26.000 อัน 2.34 60.84 0.00 0.00 60.84

     - ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่ 27.500 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 1,237.50 1,237.50

   งานก่ออิฐ ฉาบปูน

     - งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 22.000 ตร.ม. 271.50 5,973.00 89.00 1,958.00 7,931.00

     - งานก่อคอนกรีตบล๊อค ขนาด 0.09 X 0.19 X

0.39 ม.

1.900 ตร.ม. 133.65 253.93 86.00 163.40 417.34

     - งานฉาบปูนเรียบ 46.000 ตร.ม. 89.44 4,114.24 82.00 3,772.00 7,886.24

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.

โครงเคร่าไม้ @ 0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 518.95 11,935.85 97.00 2,231.00 14,166.85

   งานสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 69.000 ตร.ม. 44.17 3,047.73 34.00 2,346.00 5,393.73

5หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทาสีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 73.47 367.35 38.00 190.00 557.35

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,241.46 29,697.79 471.00 11,897.90 41,595.70-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์

พร้อมขาสวิตซ์และอุปกรณ์

2.000 ชุด 250.00 500.00 115.00 230.00 730.00

    - เต้ารับแบบเรียบผนังชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 157.00 157.00 90.00 90.00 247.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 407.00 657.00 205.00 320.00 977.00-

4   งานเบ็ดเตล็ด

    - ไม้เนื้อแข็ง 1 X 8 นิ้ว 2.000 ลบ.ฟ. 900.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00

    - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว 1.000 อัน 153.00 153.00 0.00 0.00 153.00

    - สายยู พร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00

6หน้า

ประชุม บุตรดา
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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

    - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 3.000 อัน 67.76 203.28 0.00 0.00 203.28

    - แผ่นเหล็ก ขนาด 0.20 X 0.20 ม. หนา 4 มม. 4.000 แผ่น 42.24 168.96 0.00 0.00 168.96

    - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม Dia. ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.

ขนาดช่อง 38 มม.

7.200 ตร.ม. 72.00 518.40 0.00 0.00 518.40

    - เหล็ก LG 50 X 50 X 2.3 มม. กลวง 6.000 ท่อน 599.19 3,595.14 0.00 0.00 3,595.14

รวมค่างานเบ็ดเตล็ด - 2,084.19 6,688.78 0.00 0.00 6,688.78-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 125,407.04

7หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 152,695.85

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 11,124.95

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 66,973.00

4 แอร์เรเตอร์ รวม 41,020.00

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58

278,833.80หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานเบ็ดเตล็ด รวม 7,020.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 278,833.80

หน้า 2

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58

278,833.80หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - งานดินขุดหลุมฐานราก/ถมคืน 16.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,584.00 1,584.00

     - ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น 3.000 ลบ.ม. 280.37 841.11 91.00 273.00 1,114.11

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบ (คิด 80%) 69.000 ลบ.ฟ. 797.20 55,006.80 0.00 0.00 55,006.80

     - ค่าแรงไม้แบบ 86.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 11,438.00 11,438.00

     - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 21.000 ลบ.ฟ. 797.20 16,741.20 0.00 0.00 16,741.20

     - ตะปู 22.000 กก. 44.86 986.92 0.00 0.00 986.92

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 1.500 ลบ.ม. 1,299.35 1,949.02 398.00 597.00 2,546.03

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

5.000 ลบ.ม. 1,591.10 7,955.50 498.00 2,490.00 10,445.50

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

กก./ลบ.ม.)

4.000 ลบ.ม. 1,601.33 6,405.32 498.00 1,992.00 8,397.32

     - น้ำยากันซึม 15.000 ลิตร 41.00 615.00 0.00 0.00 615.00

   งานเหล็กเสริม

     - เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .114 ตัน 28,214.02 3,216.39 4,100.00 467.40 3,683.80

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) .510 ตัน 16,822.43 8,579.43 3,300.00 1,683.00 10,262.44

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .440 ตัน 26,071.03 11,471.25 3,300.00 1,452.00 12,923.25

     - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 19.000 กก. 86.92 1,651.48 0.00 0.00 1,651.48

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็ม คอร. ยาว 6.00 ม. พื้นที่หน้าตัด 180

ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

9.000 ต้น 1,200.00 10,800.00 250.00 2,250.00 13,050.00

     - ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม 9.000 ต้น 0.00 0.00 250.00 2,250.00 2,250.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 78,846.81 126,219.42 12,917.00 26,476.40 152,695.85-

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานก่ออิฐ ฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 25.000 ตร.ม. 89.44 2,236.00 82.00 2,050.00 4,286.00

   งานสี

     - ทาสีน้ำพลาสติก 25.000 ตร.ม. 44.17 1,104.25 34.00 850.00 1,954.25

     - ทาสีน้ำมัน 10.000 ตร.ม. 73.47 734.70 38.00 380.00 1,114.70

     - ทาซีเมนต์เบส 29.000 ตร.ม. 110.00 3,190.00 20.00 580.00 3,770.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 317.08 7,264.95 174.00 3,860.00 11,124.95-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia. 6 นิ้ว .300 ท่อน 4,310.00 1,293.00 2,400.00 720.00 2,013.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia. 4 นิ้ว 1.000 ท่อน 2,670.00 2,670.00 1,500.00 1,500.00 4,170.00

4หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6 ม. Dia. 3 นิ้ว 1.000 ท่อน 1,832.00 1,832.00 1,050.00 1,050.00 2,882.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia.

1/2 นิ้ว

.200 ท่อน 295.00 59.00 180.00 36.00 95.00

    - ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia. 1

นิ้ว

3.000 ท่อน 67.00 201.00 0.00 0.00 201.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 6 นิ้ว 2.000 ตัว 1,160.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 6 นิ้ว 2.000 ตัว 510.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Dia. 6 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 12,200.00 12,200.00 1,200.00 1,200.00 13,400.00

    - สี่ทางเหล็กหล่อหน้าจาน 4 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 1.000 ตัว 2,410.00 2,410.00 600.00 600.00 3,010.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน Dia. 4 นิ้ว 2.000 ชุด 7,630.00 15,260.00 800.00 1,600.00 16,860.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 4 นิ้ว 6.000 ตัว 320.00 1,920.00 0.00 0.00 1,920.00

    - ยี-โบลท์ ชั้น 15 Dia. 4 นิ้ว 1.000 ชุด 420.00 420.00 0.00 0.00 420.00

    - ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี Dia. 4 นิ้ว 1.000 ตัว 190.00 190.00 0.00 0.00 190.00

5หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 1.000 ตัว 1,250.00 1,250.00 300.00 300.00 1,550.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 4 นิ้ว 4.000 ตัว 314.00 1,256.00 0.00 0.00 1,256.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 3 นิ้ว 7.000 ตัว 178.00 1,246.00 0.00 0.00 1,246.00

    - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Dia. 1 1/2 นิ้ว 18.000 ตัว 31.00 558.00 0.00 0.00 558.00

    - ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ชั้น 13.5 Dia. 1 1/2 นิ้ว 18.000 ตัว 9.00 162.00 0.00 0.00 162.00

    - ฝาครอบ พีวีซี ชั้น 13.5 Dia. 1 1/2 นิ้ว 18.000 ตัว 10.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี Dia. 1/2 นิ้ว 1.000 ตัว 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia. 1/2 นิ้ว 1.000 ตัว 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปักผีเสื้อ Dia. 4 นิ้ว 1.000 ชุด 10,500.00 10,500.00 800.00 800.00 11,300.00

    - ประเก็นยาง Dia. 3 นิ้ว 2.000 แผ่น 20.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - ประเก็นยาง Dia. 4 นิ้ว 8.000 แผ่น 28.00 224.00 0.00 0.00 224.00

    - ประเก็นยาง Dia. 6 นิ้ว 2.000 แผ่น 40.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน Dia. 3/4 X 3 นิ้ว 16.000 ตัว 25.00 400.00 0.00 0.00 400.00

6หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - น๊อตยึดหน้าจาน Dia. 5/8 X 3 นิ้ว 72.000 ตัว 20.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 46,475.00 59,167.00 8,830.00 7,806.00 66,973.00-

4   แอร์เรเตอร์

    - เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 1/2 X 1 1/2 นิ้ว ยาว

6.00 ม.

2.000 ท่อน 3,030.00 6,060.00 0.00 0.00 6,060.00

    - เหล็กฉาก 1 1/2 X 1 1/2 นิ้ว หนา 4 มม. ยาว

6.00 ม.

5.000 เส้น 310.00 1,550.00 0.00 0.00 1,550.00

    - แผ่นอลูมิเนียมหนา 4 มม. ขนาด 4 X 8 ตร.ฟุต 3.000 แผ่น 5,200.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00

    - อลูมิเนียมเส้น ขนาด 4 นิ้ว หนา 1 หุน ยาว 6.00

ม.

5.000 เส้น 710.00 3,550.00 0.00 0.00 3,550.00

    - อลูมิเนียมฉาก ขนาด 2 X 2 นิ้ว หนา 3 หุน ยาว

6.00 ม.

5.000 เส้น 1,590.00 7,950.00 0.00 0.00 7,950.00

    - หมุดรีเวท ขนาด 1/8 X 1/2 นิ้ว 1.000 กล่อง 310.00 310.00 0.00 0.00 310.00

7หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงประกอบแอร์เรเตอร์ 1.000 งาน 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

รวมค่าแอร์เรเตอร์ - 11,150.00 35,020.00 6,000.00 6,000.00 41,020.00-

5   งานเบ็ดเตล็ด

    - บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.000 ชุด 1,530.00 1,530.00 0.00 0.00 1,530.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 X

2.435 ม.

1.000 แผ่น 210.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - กรวดกรองเร็ว Dia. 1 1/4 - 2 1/4 นิ้ว 1.000 ลบ.ม. 1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00

    - ทรายกรองเร็ว 2.200 ลบ.ม. 1,650.00 3,630.00 0.00 0.00 3,630.00

รวมค่างานเบ็ดเตล็ด - 5,040.00 7,020.00 0.00 0.00 7,020.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 278,833.80

8หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

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

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 542,982.27

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 26,964.12

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 22,660.00

4 งานเบ็ดเตล็ด รวม 7,185.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 599,791.39

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:59

599,791.39หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - งานดินขุดหลุมฐานราก/ถมคืน 214.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 21,186.00 21,186.00

     - ทรายหยาบ/ทรายหยาบรองพื้น 5.000 ลบ.ม. 280.37 1,401.85 91.00 455.00 1,856.85

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบ (คิด 80%) 162.000 ลบ.ฟ. 797.20 129,146.40 0.00 0.00 129,146.40

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

     - ไม้คร่าวยึดแบบ 49.000 ลบ.ฟ. 797.20 39,062.80 0.00 0.00 39,062.80

     - ตะปู 51.000 กก. 44.86 2,287.86 0.00 0.00 2,287.86

     - ค้ำยันไม้ Dia. 3 นิ้ว ยาว 3.00 ม. (คิด 50%) 70.000 ต้น 100.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 5.000 ลบ.ม. 1,299.35 6,496.75 398.00 1,990.00 8,486.75

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

6.000 ลบ.ม. 1,591.10 9,546.60 498.00 2,988.00 12,534.60

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

กก./ลบ.ม.)

29.000 ลบ.ม. 1,601.33 46,438.57 498.00 14,442.00 60,880.57

   งานเหล็กเสริม

     - เหล็กเส้นกลม Dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .025 ตัน 28,389.84 709.74 4,100.00 102.50 812.25

     - เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .540 ตัน 28,214.02 15,235.57 4,100.00 2,214.00 17,449.57

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 1.510 ตัน 16,822.43 25,401.86 3,300.00 4,983.00 30,384.87

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 2.715 ตัน 26,071.03 70,782.84 3,300.00 8,959.50 79,742.35

     - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 145.000 กก. 86.92 12,603.40 0.00 0.00 12,603.40

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็ม คอร. ยาว 6.00 ม. พื้นที่หน้าตัด 180

ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

57.000 ต้น 1,200.00 68,400.00 176.00 10,032.00 78,432.00

     - ค่าตัดหัวเสาเข็ม 57.000 ต้น 0.00 0.00 250.00 14,250.00 14,250.00

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 107,295.65 434,514.24 16,943.00 108,468.00 542,982.27-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานก่ออิฐ ฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 57.000 ตร.ม. 89.44 5,098.08 82.00 4,674.00 9,772.08

   งานสี

     - งานสีน้ำพลาสติก 57.000 ตร.ม. 44.17 2,517.69 31.00 1,767.00 4,284.69

     - งานทาสีน้ำมัน 5.000 ตร.ม. 73.47 367.35 38.00 190.00 557.35

     - ทาซีเมนต์เบส 95.000 ตร.ม. 110.00 10,450.00 20.00 1,900.00 12,350.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 317.08 18,433.12 171.00 8,531.00 26,964.12-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 6 นิ้ว .100 ท่อน 4,310.00 431.00 2,400.00 240.00 671.00

4หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 4 นิ้ว .200 ท่อน 2,670.00 534.00 1,500.00 300.00 834.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 3 นิ้ว 1.000 ท่อน 1,832.00 1,832.00 1,050.00 1,050.00 2,882.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia. 6 นิ้ว 1.000 ตัว 1,697.00 1,697.00 0.00 0.00 1,697.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 6 นิ้ว 2.000 ตัว 1,160.00 2,320.00 0.00 0.00 2,320.00

    - ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 3.000 ตัว 1,400.00 4,200.00 300.00 900.00 5,100.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia. 4 นิ้ว 2.000 ตัว 526.00 1,052.00 0.00 0.00 1,052.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อ Dia. 3 นิ้ว 12.000 ตัว 258.00 3,096.00 0.00 0.00 3,096.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อ Dia. 4 นิ้ว 2.000 ตัว 320.00 640.00 0.00 0.00 640.00

    - ฟุตวาล์วทองเหลือง Dia. 3 นิ้ว 2.000 ชุด 1,330.00 2,660.00 0.00 0.00 2,660.00

    - เทปพันเกลียว 10.000 ม้วน 12.00 120.00 0.00 0.00 120.00

    - ประเก็นยาง Dia. 3 นิ้ว 12.000 แผ่น 20.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ประเก็นยาง Dia. 4 นิ้ว 1.000 แผ่น 28.00 28.00 0.00 0.00 28.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน Dia. 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว 44.000 ตัว 30.00 1,320.00 0.00 0.00 1,320.00

5หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 15,593.00 20,170.00 5,250.00 2,490.00 22,660.00-

4   งานเบ็ดเตล็ด

    - บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม. 1.000 ชุด 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00

    - ฝาปิดห้องคนลง ขนาด 0.95 X 0.95 ม. 1.000 ชุด 720.00 720.00 0.00 0.00 720.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 X

2.435 ม.

2.500 แผ่น 210.00 525.00 0.00 0.00 525.00

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

    - ท่อผ่านผนัง Dia. 3 นิ้ว 3.000 จุด 270.00 810.00 0.00 0.00 810.00

    - ท่อผ่านผนัง Dia. 4 นิ้ว 1.000 จุด 340.00 340.00 0.00 0.00 340.00

    - กุญแจล็อกสายยู 1.000 ชุด 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00

รวมค่างานเบ็ดเตล็ด - 6,260.00 7,185.00 0.00 0.00 7,185.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 599,791.39

6หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:04:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 614,084.93

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 64,857.70

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 78,598.00

4 งานเบ็ดเตล็ด รวม 38,270.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 795,810.63

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00

795,810.63หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - ขุดดินฐานราก/ถมคืน 35.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 3,465.00 3,465.00

     - ทรายหยาบ/ทรายรองพื้น 3.500 ลบ.ม. 280.37 981.29 91.00 318.50 1,299.80

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบ (คิด 80%) 194.000 ลบ.ฟ. 797.20 154,656.80 0.00 0.00 154,656.80

     - ค่าแรงไม้แบบ 243.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 32,319.00 32,319.00

     - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 58.000 ลบ.ฟ. 797.20 46,237.60 0.00 0.00 46,237.60

     - ตะปู 61.000 กก. 44.86 2,736.46 0.00 0.00 2,736.46

     - ค้ำยันเสาไม้ Dia. 4 นิ้ว 575.000 ต้น 120.00 69,000.00 0.00 0.00 69,000.00

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .500 ลบ.ม. 1,299.35 649.67 398.00 199.00 848.68

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

21.000 ลบ.ม. 1,591.10 33,413.10 542.00 11,382.00 44,795.10

     - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

9.500 ลบ.ม. 1,601.33 15,212.63 542.00 5,149.00 20,361.64

   งานเหล็กเสริม

     - เหล็กเส้นกลม Dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .065 ตัน 28,389.84 1,845.33 4,100.00 266.50 2,111.84

     - เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) 1.026 ตัน 28,214.02 28,947.58 4,100.00 4,206.60 33,154.18

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) .820 ตัน 16,822.43 13,794.39 3,300.00 2,706.00 16,500.39

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) .465 ตัน 26,071.03 12,123.02 3,300.00 1,534.50 13,657.53

     - เหล็กข้ออ้อย Dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น) 2.560 ตัน 26,067.48 66,732.74 2,900.00 7,424.00 74,156.75

     - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 148.000 กก. 86.92 12,864.16 0.00 0.00 12,864.16

   งานเสาเข็ม

     - เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 X 0.26

ม. ยาว 20.00 ม.

8.000 ต้น 9,040.00 72,320.00 1,450.00 11,600.00 83,920.00

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม 8.000 ต้น 0.00 0.00 250.00 2,000.00 2,000.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 141,223.13 531,514.77 21,205.00 82,570.10 614,084.93-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานก่่ออิฐ ฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 214.000 ตร.ม. 89.44 19,140.16 82.00 17,548.00 36,688.16

   งานสี

     - งานทาสีน้ำพลาสติก 214.000 ตร.ม. 44.17 9,452.38 34.00 7,276.00 16,728.38

     - งานทาสีน้ำมัน 28.000 ตร.ม. 73.47 2,057.16 38.00 1,064.00 3,121.16

     - ทาซีเมนต์เบส 64.000 ตร.ม. 110.00 7,040.00 20.00 1,280.00 8,320.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 317.08 37,689.70 174.00 27,168.00 64,857.70-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

4หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 4 นิ้ว 3.000 ท่อน 2,670.00 8,010.00 2,400.00 7,200.00 15,210.00

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 3 นิ้ว 6.000 ท่อน 1,832.00 10,992.00 1,050.00 6,300.00 17,292.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 4 นิ้ว 9.000 ตัว 320.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00

     - ประเก็นยาง Dia. 4 นิ้ว 14.000 แผ่น 28.00 392.00 0.00 0.00 392.00

     - ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว

(ตีนเป็ด)

2.000 ตัว 2,100.00 4,200.00 300.00 600.00 4,800.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 4

นิ้ว (ตีนเป็ด)

1.000 ตัว 2,400.00 2,400.00 400.00 400.00 2,800.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 4

นิ้ว

2.000 ตัว 705.00 1,410.00 400.00 800.00 2,210.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 3 นิ้ว 26.000 ตัว 258.00 6,708.00 0.00 0.00 6,708.00

     - ประเก็นยาง Dia. 3 นิ้ว 22.000 แผ่น 20.00 440.00 0.00 0.00 440.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน 1/2 นิ้ว 3 นิ้ว 160.000 ตัว 30.00 4,800.00 0.00 0.00 4,800.00

5หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 3

นิ้ว

4.000 ตัว 411.00 1,644.00 300.00 1,200.00 2,844.00

     - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 1.000 ตัว 1,860.00 1,860.00 300.00 300.00 2,160.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Dia. 3 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 6,836.00 6,836.00 1,200.00 1,200.00 8,036.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้่าน Dia. 3

นิ้ว

1.000 ตัว 1,250.00 1,250.00 300.00 300.00 1,550.00

     - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Dia. 4 ลด 3 นิ้ว 1.000 ตัว 238.00 238.00 0.00 0.00 238.00

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

     - น๊อตสกรูยึดท่อ Dia. 3/8 นิ้ว 72.000 ตัว 20.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00

     - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 12.00 288.00 0.00 0.00 288.00

     - ท่อผ่านผนัง Dia. 3 นิ้ว 3.000 จุด 270.00 810.00 0.00 0.00 810.00

     - ท่อผ่านผนัง Dia. 4 นิ้ว 1.000 จุด 340.00 340.00 0.00 0.00 340.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 21,740.00 60,298.00 6,650.00 18,300.00 78,598.00-

6หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4   งานเบ็ดเตล็ด

    - บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก 1.000 ชุด 20,900.00 20,900.00 0.00 0.00 20,900.00

    - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 5,300.00 5,300.00 0.00 0.00 5,300.00

    - เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00 6,400.00

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

    - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 X 0.20

ตร.ม.

7.000 แผ่น 70.00 490.00 0.00 0.00 490.00

    - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 X

2.435 ม.

3.000 แผ่น 210.00 630.00 0.00 0.00 630.00

    - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 X 0.70 ม. 1.000 อัน 650.00 650.00 0.00 0.00 650.00

รวมค่างานเบ็ดเตล็ด - 37,430.00 38,270.00 0.00 0.00 38,270.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 795,810.63

7หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยาว 8.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,497.29

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 6,052.59

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 7,549.88

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00

7,549.88หมายเหตุ :  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

    - งานดินขุด 2.880 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 285.12 285.12

    - ทรายหยาบรองพื้น .320 ลบ.ม. 280.37 89.71 91.00 29.12 118.84

    - เหล็กเส้นกลม Dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) .010 ตัน 28,389.84 283.89 4,100.00 41.00 324.90

    - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

.400 ลบ.ม. 1,485.08 594.03 436.00 174.40 768.43

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 30,155.29 967.63 4,726.00 529.64 1,497.29-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 8.800 ตร.ม. 271.50 2,389.20 89.00 783.20 3,172.40

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 16.800 ตร.ม. 89.44 1,502.59 82.00 1,377.60 2,880.19

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 360.94 3,891.79 171.00 2,160.80 6,052.59-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 7,549.88

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 เสา/บานประตูรั้ว รวม 10,768.55

2 เสามุมรั้ว 4 ต้น รวม 15,855.34

3 รั้ว, เสารั้ว (ยาว 77 ม.) รวม 14,168.95

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 40,792.84

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:01

40,792.84หมายเหตุ :  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   เสา/บานประตูรั้ว

    - ขุดดินฐานราก/ถมคืน .600 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 59.40 59.40

    - ทรายหยาบ, ทรายรองพื้น .060 ลบ.ม. 280.37 16.82 91.00 5.46 22.28

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .050 ลบ.ม. 1,299.35 64.96 398.00 19.90 84.87

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

.280 ลบ.ม. 1,591.10 445.50 498.00 139.44 584.95

    - เหล็ก RB 6 มม. .005 ตัน 28,389.84 141.94 4,100.00 20.50 162.45

    - เหล็ก RB 9 มม. .005 ตัน 28,214.02 141.07 4,100.00 20.50 161.57

    - เหล็ก DB 12 มม. .023 ตัน 16,822.43 386.91 3,300.00 75.90 462.82

    - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 2.000 กก. 86.92 173.84 0.00 0.00 173.84

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. Dia.1 1/2

นิ้ว

3.000 ท่อน 747.66 2,242.98 0.00 0.00 2,242.98

    - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Dia. 3 มม.

ขนาดช่อง 38 มม.

5.250 ตร.ม. 92.00 483.00 0.00 0.00 483.00

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - บุ๊ซสลักติดบานประตู Dia. 1 1/2 นิ้ว 6.000 ตัว 50.00 300.00 0.00 0.00 300.00

    - กลอนเหล็กและกุญแจ 2.000 ชุด 200.00 400.00 0.00 0.00 400.00

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 3.000 ตร.ม. 89.44 268.32 82.00 246.00 514.32

    - ทาสีน้ำพลาสติก 3.000 ตร.ม. 44.17 132.51 34.00 102.00 234.51

    - ทาสีน้ำมัน 2.000 ตร.ม. 73.47 146.94 38.00 76.00 222.94

    - ไม้แบบ (คิด 80%) 4.000 ลบ.ฟ. 797.20 3,188.80 0.00 0.00 3,188.80

    - ไม้คร่าวยึดแบบ 1.000 ลบ.ฟ. 797.20 797.20 0.00 0.00 797.20

    - ตะปู 1.000 กก. 44.86 44.86 0.00 0.00 44.86

    - ค่าแรงไม้แบบ 4.720 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 627.76 627.76

รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว - 79,620.03 9,375.65 12,873.00 1,392.86 10,768.55-

2   เสามุมรั้ว 4 ต้น

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 1.200 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 118.80 118.80

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ทรายหยาบ,ทรายรองพื้น .120 ลบ.ม. 280.37 33.64 91.00 10.92 44.56

    - คอนกรีต 1 : 3 : 5 .120 ลบ.ม. 1,299.35 155.92 398.00 47.76 203.68

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

.520 ลบ.ม. 1,591.10 827.37 498.00 258.96 1,086.33

    - เหล็ก RB 6 มม. .010 ตัน 28,389.84 283.89 4,100.00 41.00 324.90

    - เหล็ก RB 9 มม. .010 ตัน 28,214.02 282.14 4,100.00 41.00 323.14

    - เหล็ก DB 12 มม. .046 ตัน 16,822.43 773.83 2,900.00 133.40 907.23

    - ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 4.000 กก. 86.92 347.68 0.00 0.00 347.68

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 6.000 ตร.ม. 89.44 536.64 82.00 492.00 1,028.64

    - ทาสีน้ำพลาสติก 6.000 ตร.ม. 44.17 265.02 34.00 204.00 469.02

    - ไม้แบบ (คิด 80%) 8.000 ลบ.ฟ. 797.20 6,377.60 0.00 0.00 6,377.60

    - ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 4.000 ลบ.ฟ. 797.20 3,188.80 0.00 0.00 3,188.80

    - ตะปู 4.000 กก. 44.86 179.44 0.00 0.00 179.44

4หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงไม้แบบ 9.440 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 1,255.52 1,255.52

รวมค่าเสามุมรั้ว 4 ต้น - 78,456.90 13,251.97 12,435.00 2,603.36 15,855.34-

3   รั้ว, เสารั้ว (ยาว 77 ม.)

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน 3.850 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 381.15 381.15

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

.404 ลบ.ม. 1,591.10 642.80 498.00 201.19 843.99

    - ลวดหนาม เบอร์ 12 693.000 ม. 6.17 4,275.81 0.00 0.00 4,275.81

    - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป ขนาด 4X4 นิ้ว ยาว 2.50

ม.

34.000 ต้น 227.50 7,735.00 0.00 0.00 7,735.00

    - น๊อต Dia. 4 นิ้ว 311.000 ตัว 3.00 933.00 0.00 0.00 933.00

รวมค่ารั้ว, เสารั้ว (ยาว 77 ม.) - 1,827.77 13,586.61 597.00 582.34 14,168.95-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 40,792.84

5หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 16,106.00

2 อื่นๆ รวม 2,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 18,106.00

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:01

18,106.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้ง

ระบบประปา

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 3 นิ้ว 3.000 ท่อน 1,832.00 5,496.00 1,050.00 3,150.00 8,646.00

     - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 3 นิ้ว 2.000 ตัว 426.00 852.00 0.00 0.00 852.00

   การเดินท่อจากฟุตวาล์วของท่อดูไปยังปากท่อดูด

ของเครื่องสูบน้ำดิบ

     - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 2 นิ้ว 8.000 ท่อน 826.00 6,608.00 0.00 0.00 6,608.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 3,084.00 12,956.00 1,050.00 3,150.00 16,106.00-

2   อื่นๆ

    - อุปกรณ์และสายไฟที่เกี่ยวข้อง 1.000 ชุด 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

รวมค่าอื่นๆ - 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 18,106.00

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 92,427.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 92,427.00

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:02

92,427.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 3 นิ้ว 5.000 ท่อน 1,832.00 9,160.00 1,050.00 5,250.00 14,410.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 4 นิ้ว 3.000 ท่อน 2,670.00 8,010.00 1,500.00 4,500.00 12,510.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 1/2

นิ้ว

1.000 ท่อน 295.00 295.00 0.00 0.00 295.00

    - ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia. 3/4

นิ้ว

1.000 ท่อน 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 Dia. 1/2 นิ้ว 1.000 ตัว 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 Dia. 3/4 นิ้ว 2.000 ตัว 14.00 28.00 0.00 0.00 28.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 Dia. 3 นิ้ว 2.000 ตัว 347.00 694.00 300.00 600.00 1,294.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 Dia. 4 นิ้ว 1.000 ตัว 659.00 659.00 400.00 400.00 1,059.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 Dia. 6 นิ้ว 1.000 ตัว 1,160.00 1,160.00 600.00 600.00 1,760.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 8.000 ตัว 411.00 3,288.00 300.00 2,400.00 5,688.00

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 4 นิ้ว 2.000 ตัว 705.00 1,410.00 400.00 800.00 2,210.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 2.000 ตัว 1,250.00 2,500.00 300.00 600.00 3,100.00

    - สามทางเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 3 ด้าน Dia. 4

นิ้ว

1.000 ตัว 1,860.00 1,860.00 400.00 400.00 2,260.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 4 นิ้ว 10.000 ตัว 320.00 3,200.00 0.00 0.00 3,200.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 3 นิ้ว 14.000 ตัว 258.00 3,612.00 0.00 0.00 3,612.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Dia. 4 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 8,516.00 8,516.00 800.00 800.00 9,316.00

    - มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ใบพัด) Dia. 4 นิ้ว 1.000 ชุด 21,256.00 21,256.00 800.00 800.00 22,056.00

    - ก็อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) Dia. 3/4

นิ้ว

1.000 อัน 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00

    - ข้องอโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม Dia. 3 นิ้ว 4.000 ตัว 411.00 1,644.00 0.00 0.00 1,644.00

    - ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ชั้น 13.5 Dia. 3/4

นิ้ว

1.000 ตัว 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประเก็นยาง Dia. 4 นิ้ว 10.000 แผ่น 28.00 280.00 0.00 0.00 280.00

    - ประเก็นยาง Dia. 3 นิ้ว 18.000 แผ่น 20.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 224.000 ตัว 30.00 6,720.00 0.00 0.00 6,720.00

    - เทปพันเกลียว 20.000 ม้วน 12.00 240.00 0.00 0.00 240.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 42,439.00 75,277.00 6,850.00 17,150.00 92,427.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 92,427.00

4หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 48,148.95

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 48,148.95

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:02

48,148.95หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 3 นิ้ว 1.000 ท่อน 1,832.00 1,832.00 1,050.00 1,050.00 2,882.00

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 2 1/2

นิ้ว

1.000 ท่อน 1,214.95 1,214.95 250.00 250.00 1,464.95

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. Dia. 1/2

นิ้ว

2.000 ท่อน 295.00 590.00 0.00 0.00 590.00

    - ท่อ พีวีซี ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ Dia. 3/4

นิ้ว

1.000 ท่อน 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Dia. 5 นิ้ว ยาว 15

ซม.

3.000 ท่อน 69.00 207.00 0.00 0.00 207.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Dia. 3/4 นิ้ว 4.000 ตัว 42.00 168.00 0.00 0.00 168.00

    - สามทางเหล็กอาบสังกะสี Dia. 1/2 นิ้ว 2.000 ตัว 18.00 36.00 0.00 0.00 36.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 1.000 ตัว 1,250.00 1,250.00 300.00 300.00 1,550.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 3.000 ตัว 411.00 1,233.00 300.00 900.00 2,133.00

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สามทางเหล็หล่อหน้าจาน 3 ด้าน Dia. 3 นิ้ว 3.000 ตัว 1,860.00 5,580.00 300.00 900.00 6,480.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 3 นิ้ว 7.000 ตัว 258.00 1,806.00 0.00 0.00 1,806.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 3/4 นิ้ว 2.000 ตัว 290.00 580.00 0.00 0.00 580.00

    - ข้อลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์ หน้าจาน 2 ด้าน Dia.

3 นิ้ว ลด 1 1/2 - 2 1/2 นิ้ว

2.000 ตัว 300.00 600.00 300.00 600.00 1,200.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Dia. 3 นิ้ว 2.000 ตัว 575.00 1,150.00 0.00 0.00 1,150.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Dia. 3/4 นิ้ว 2.000 ตัว 53.00 106.00 0.00 0.00 106.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 1/2 นิ้ว 11.000 ตัว 10.00 110.00 0.00 0.00 110.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Dia. 3/4 นิ้ว 8.000 ตัว 10.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Dia. 1/2 นิ้ว 4.000 ตัว 8.00 32.00 0.00 0.00 32.00

    - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน Dia. 3 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

2.000 ชุด 6,836.00 13,672.00 1,200.00 2,400.00 16,072.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย Dia. 3 นิ้ว 2.000 ชุด 2,300.00 4,600.00 1,200.00 2,400.00 7,000.00

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูน้ำทองเหลือง Dia. 3/4 นิ้ว 2.000 ชุด 58.00 116.00 150.00 300.00 416.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง Dia. 1/2 นิ้ว 4.000 ชุด 45.00 180.00 100.00 400.00 580.00

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

    - เข็มขัดรัดท่อ Dia. 1/2 นิ้ว 4.000 ตัว 3.00 12.00 0.00 0.00 12.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 ม้วน 12.00 24.00 0.00 0.00 24.00

    - ประเก็นยาง Dia. 3 นิ้ว 18.000 แผ่น 20.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน Dia. 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว 72.000 ตัว 30.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00

    - ทำเกลียว 40.000 จุด 0.00 0.00 10.00 400.00 400.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 18,099.95 38,248.95 5,160.00 9,900.00 48,148.95-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 48,148.95

4หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,223.96

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 4,184.36

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 6,408.32

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:03

6,408.32หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320

กก./ลบ.ม.)

.320 ลบ.ม. 1,591.10 509.15 498.00 159.36 668.51

    - เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) .011 ตัน 28,214.02 310.35 4,100.00 45.10 355.45

    - ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ Dia. 3/8 นิ้ว 60.000 ม. 20.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 29,825.12 2,019.50 4,598.00 204.46 2,223.96-

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 2 นิ้ว .170 ท่อน 826.00 140.42 0.00 0.00 140.42

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 3 นิ้ว .170 ท่อน 1,832.00 311.44 1,050.00 178.50 489.94

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 3 นิ้ว 1.000 ตัว 178.00 178.00 0.00 0.00 178.00

    - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Dia. 2 นิ้ว 2.000 ตัว 70.00 140.00 0.00 0.00 140.00

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี Dia. 2 นิ้ว 3.000 ตัว 32.00 96.00 0.00 0.00 96.00

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ยูเนี่ยนเหล็กอาบสังกะสี Dia. 2 นิ้ว 2.000 ตัว 95.00 190.00 0.00 0.00 190.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน Dia. 3 นิ้ว 1.000 ตัว 258.00 258.00 0.00 0.00 258.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อ Dia 3 นิ้ว เจาะรูลด 2 นิ้ว 1.000 ตัว 300.00 300.00 300.00 300.00 600.00

    - เช็ควาล์วทองเหลือง Dia. 2 นิ้ว 1.000 ชุด 640.00 640.00 0.00 0.00 640.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง Dia. 2 นิ้ว 1.000 ชุด 850.00 850.00 400.00 400.00 1,250.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 4.000 ตัว 20.00 80.00 0.00 0.00 80.00

    - ประเก็นยาง 3 นิ้ว 1.000 แผ่น 20.00 20.00 0.00 0.00 20.00

    - เทปพันเกลียว 1.000 ม้วน 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00

    - ทำเกลียว 9.000 จุด 0.00 0.00 10.00 90.00 90.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 5,133.00 3,215.86 1,760.00 968.50 4,184.36-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 6,408.32

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 5,152.65

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 5,152.65

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:03

5,152.65หมายเหตุ :  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 1.215X2.435 ม. หนา 3/16

นิ้ว (111 กก./แผ่น)

1.000 แผ่น 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

    - เหล็กแบน 1 1/2 X 3/16 นิ้ว ยาว 6.00 ม.

(8.04 กก./เส้น)

1.000 เส้น 240.39 240.39 0.00 0.00 240.39

    - เหล็กแบน 1 1/4 นิ้ว ยาว 6.00 ม. (7.08

กก./เส้น)

1.000 เส้น 211.69 211.69 0.00 0.00 211.69

    - เหล็กฉาก 25 X 25 X 3 มม. ยาว 6.00 ม. (6.72

กก./เส้น)

1.000 เส้น 200.92 200.92 0.00 0.00 200.92

    - เหล็กฉาก 40 X 40 X 4 มม. ยาว 6.00 ม. (14.5

กก./เส้น)

1.000 เส้น 425.24 425.24 0.00 0.00 425.24

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

    - เชือกไนล่อน ศก. 1 1/4 นิ้ว 10.000 ม. 3.00 30.00 0.00 0.00 30.00

    - แกลลอนจุ 5 ลิตร 1.000 ลูก 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ทาสีน้ำมัน 3.000 ตร.ม. 73.47 220.41 38.00 114.00 334.41

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 4,514.71 5,038.65 38.00 114.00 5,152.65-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 5,152.65

3หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:03



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าภายใน

สถานที่ก่อสร้าง ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 34,530.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 34,530.00

หน้า 1

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:03

34,530.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม. 2.000 ต้น 2,600.00 5,200.00 500.00 1,000.00 6,200.00

    - สายไฟ THW 25 Sq.mm. 120.000 ม. 177.00 21,240.00 0.00 0.00 21,240.00

    - แผงควบคุมไฟฟ้าโรงสูบน้ำ 1.000 ชุด 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00

    - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 5.000 ชุด 350.00 1,750.00 0.00 0.00 1,750.00

    - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.000 ชุด 1,320.00 2,640.00 0.00 0.00 2,640.00

    - สายไฟฟ้า (ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) 40.000 ม. 15.00 600.00 0.00 0.00 600.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 6,562.00 33,530.00 500.00 1,000.00 34,530.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 34,530.00

2หน้า

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:05:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

7

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 163,229.80125,407.04งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ1

รวมค่าก่อสร้าง 163,229.80

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 163,229.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:13



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

7

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 163,229.80

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 163,229.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:13



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

9

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 362,930.07278,833.80งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10

ลบ.ม./ซม.
1

รวมค่าก่อสร้าง 362,930.07

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 362,930.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

9

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 362,930.07

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 362,930.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:14



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

6

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 780,688.47599,791.39งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม.

(ตอกเข็ม)
1

รวมค่าก่อสร้าง 780,688.47

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 780,688.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:15



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

6

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 780,688.47

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 780,688.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:15



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

7

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 1,035,827.11795,810.63งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)1

รวมค่าก่อสร้าง 1,035,827.11

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,035,827.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:16



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

7

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,035,827.11

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,035,827.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:16



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยาว 8.00 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 9,826.927,549.88งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยาว 8.00 ม.)1

รวมค่าก่อสร้าง 9,826.92

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,826.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:16



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยาว 8.00 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 9,826.92

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,826.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:16



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 53,095.9640,792.84งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)1

รวมค่าก่อสร้าง 53,095.96

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 53,095.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:17



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 53,095.96

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 53,095.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:17



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 23,566.7618,106.00งานท่อส่งน้ำดิบ1

รวมค่าก่อสร้าง 23,566.76

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,566.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:17



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานท่อส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 23,566.76

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,566.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:17



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานประสานท่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 120,302.9892,427.00งานประสานท่อระหว่างระบบ1

รวมค่าก่อสร้าง 120,302.98

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 120,302.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:18



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานประสานท่อระหว่างระบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 120,302.98

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 120,302.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:18



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 62,670.6748,148.95งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี1

รวมค่าก่อสร้าง 62,670.67

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,670.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:18



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

4

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 62,670.67

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 62,670.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:18



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 8,341.066,408.32งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล1

รวมค่าก่อสร้าง 8,341.06

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,341.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:19



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 8,341.06

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,341.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:19



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 6,706.685,152.65งานก่อสร้างป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส1

รวมค่าก่อสร้าง 6,706.68

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,706.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:19



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 6,706.68

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,706.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:19



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3016 44,944.2434,530.00งานระบบไฟฟ้าภายใน1

รวมค่าก่อสร้าง 44,944.24

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,944.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:20



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าภายใน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 44,944.24

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 44,944.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:20



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  ชนะชัย บุตรวาปี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ประชุม บุตรดา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ฉวีวรรณ จันทร์หนองหว้า  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:20



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่

14

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 163,229.80งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 163,229.80 บาท

2 362,930.07
งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม. จำนวน 1.000 หลังละ

362,930.07 บาท

3 780,688.47
งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ

780,688.47 บาท

4 1,035,827.11
งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ

1,035,827.11 บาท

5 9,826.92งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยาว 8.00 ม.) จำนวน 1.000 หลังละ 9,826.92 บาท

6 53,095.96งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.) จำนวน 1 หลังละ 53,095.96 บาท

 3หน้า 1 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:36



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่

14

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

7 23,566.76งานท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 23,566.76 บาท

8 120,302.98งานประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 120,302.98 บาท

9 62,670.67งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 62,670.67 บาท

10 8,341.06งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 หลังละ 8,341.06 บาท

11 6,706.68งานก่อสร้างป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน 1 หลังละ 6,706.68 บาท

12 44,944.24งานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลังละ 44,944.24 บาท

13 127,500.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 3หน้า 2 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:36



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิดอกไม้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่

14

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

14 104,300.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

หน้า 3 จาก 3

                 ราคากลาง 2,903,930.72

ราคากลาง (........... สองล้านเก้าแสนสามพันเก้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ ...........)

สรุป

 3หน้า 3 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:36



จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

มีจำนวน

เมื่อวันที่

เทศบาลตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

   

(  ฉวีวรรณ จันทร์หนองหว้า  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ชนะชัย บุตรวาปี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ประชุม บุตรดา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:36



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

0.00

7.00

5.00

0.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F อาคาร

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

≤0.50 15.6878 0.8333 5.5000 22.0211 1.2202 1.0700 1.3056

1.00 15.4672 0.8333 5.5000 21.8005 1.2180 1.0700 1.3033

2.00 15.3236 0.8333 5.5000 21.6569 1.2166 1.0700 1.3017

5.00 15.0257 0.8333 5.5000 21.3590 1.2136 1.0700 1.2985

10.00 14.9669 0.8333 5.0000 20.8002 1.2080 1.0700 1.2926

15.00 11.7015 0.8333 5.0000 17.5348 1.1753 1.0700 1.2576

20.00 10.9900 0.8333 5.0000 16.8233 1.1682 1.0700 1.2500

25.00 8.9691 0.8333 4.5000 14.3024 1.1430 1.0700 1.2230

30.00 8.1867 0.8333 4.5000 13.5200 1.1352 1.0700 1.2147

หน้า 1 จาก 4

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:52



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

0.00

7.00

5.00

0.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F อาคาร

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

40.00 8.1502 0.8333 4.5000 13.4835 1.1348 1.0700 1.2143

50.00 8.1389 0.8333 4.5000 13.4722 1.1347 1.0700 1.2142

60.00 7.7222 0.8333 4.0000 12.5555 1.1256 1.0700 1.2043

70.00 7.6191 0.8333 4.0000 12.4524 1.1245 1.0700 1.2032

80.00 7.6191 0.8333 4.0000 12.4524 1.1245 1.0700 1.2032

90.00 7.6108 0.8333 4.0000 12.4441 1.1244 1.0700 1.2032

100.00 7.6108 0.8333 4.0000 12.4441 1.1244 1.0700 1.2032

150.00 7.3615 0.8333 4.0000 12.1948 1.1219 1.0700 1.2005

200.00 7.3632 0.8333 4.0000 12.1965 1.1220 1.0700 1.2005

หน้า 2 จาก 4

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:52



ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

0.00

7.00

5.00

0.00 %

% ต่อปี

%

%

 Factor F อาคาร

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

ค่างาน (ทุน)

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)
รวมในรูป

Factor F

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

( VAT )
Factor F

ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย

250.00 7.2751 0.8333 4.0000 12.1084 1.1211 1.0700 1.1996

300.00 7.1959 0.8333 3.5000 11.5292 1.1153 1.0700 1.1934

350.00 6.3974 0.8333 3.5000 10.7307 1.1073 1.0700 1.1848

400.00 6.3220 0.8333 3.5000 10.6553 1.1066 1.0700 1.1840

500.00 6.2743 0.8333 3.5000 10.6076 1.1061 1.0700 1.1835

≥500.00 5.6692 0.8333 3.5000 10.0025 1.1000 1.0700 1.1770

หน้า 3 จาก 4

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:52



5.00

0.00 7.00

เงินล่วงหน้าจ่าย

เงินประกันผลงานหัก

% ดอกเบี้ยเงินกู้

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)% %

0.00

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

 Factor F อาคาร

จากตาราง  Factor F อาคาร

บาท2,052,958.50

%   ต่อปี

แหล่งของเงินงบประมาณ บาท2,534,000.00

0.00 บาทแหล่งของเงินนอกงบประมาณ

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor Fค่างานต้นทุน

1.30172,000,000.00

1.30162,052,958.50

1.29855,000,000.00

หน้า 4 จาก 414 ธันวาคม 2564 09:10:52

 ประชุม บุตรดา



 2หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้

ตำบล จังหวัด

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง สุวรรณภูมิดอกไม้ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

13,600.00ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน1 13,600.00 0.00

50,500.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม2 50,500.00 0.00

49,600.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม3 49,600.00 0.00

2,700.00เครื่องตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ4 2,700.00 0.00

3,000.00เครื่องตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ5 3,000.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 119,400.00

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:24



 2หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้

ตำบล จังหวัด

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง สุวรรณภูมิดอกไม้ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8,100.00เครื่องมือประจำการประปา6 8,100.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 127,500.00

ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:24



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ดสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  ชนะชัย บุตรวาปี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ฉวีวรรณ จันทร์หนองหว้า  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ประชุม บุตรดา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชุม บุตรดา
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 23หน้า 1 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ1
ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้าจานDia.6

นิ้วแบบพวงมาลัย
ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ2 ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-มDia.6นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ3 หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวในDia.6นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ4 สี่ทางเหล็กหล่อหน้าจาน4ด้านDia.3นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ5 ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินDia.4นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ6 หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวในDia.4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ7 ยี-โบลท์ชั้น15Dia.4นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564



 23หน้า 2 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้

ชื่อโครงการ
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ8 ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-มDia.3นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป9 ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสีDia.11/2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป10
ข้อต่อเกลียวนอกพีวีซีชั้น13.5Dia.11/2

นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป11 ฝาครอบพีวีซีชั้น13.5Dia.11/2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ12 ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสีDia.4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ13 ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว6ม.Dia.6นิ้ว ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ14 ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว6ม.Dia.4นิ้ว ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564



 23หน้า 3 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ15 ท่อเหล็กอาบสังกะสียาว6ม.Dia.3นิ้ว ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ16
ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Dia.

1/2นิ้ว
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป17
ท่อพีวีซียาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบDia.1

นิ้ว
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ18
ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้าจาน2ด้านDia.3

นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ19 ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-มDia.4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป20 ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสีDia.1/2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป21 สามทางเหล็กอาบสังกะสีDia.1/2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 4 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป22 ลูกปืนศก.0.02ม. ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

หจก.เนชั่นแนลการไฟฟ้า23 เสาไฟฟ้าคอร.ยาวไม่น้อยกว่า8.00ม. ต้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.เนชั่นแนลการไฟฟ้า24 สายไฟTHW25Sq.mm. ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.เนชั่นแนลการไฟฟ้า25 แผงควบคุมไฟฟ้าโรงสูบน้ำ ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.เนชั่นแนลการไฟฟ้า26 อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.เนชั่นแนลการไฟฟ้า27 สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.เนชั่นแนลการไฟฟ้า28 สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทซ์ลูกลอย) ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564



 23หน้า 5 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป29
ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Dia.

11/2นิ้ว
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 6 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป30
ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนDia.3

มม.ขนาดช่อง38มม
ตร.ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป31 บุ๊ซสลักติดบานประตูDia.11/2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป32 กลอนเหล็กและกุญแจ ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป33 ลวดหนามเบอร์12 ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง34
เสารั้วคสล.สำเร็จรูปขนาด4X4นิ้วยาว2.

50ม.
ต้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป35 น๊อตDia.4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป36
ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้

น8.5ศก.4นิ้ว+ข้อต่อ1อัน
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 7 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป37
ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้

น8.5ศก.3นิ้ว+ข้อต่อ1อัน
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป38
ท่อประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมดาชั้

น8.5ศก.2นิ้ว+ข้อต่อ1อัน
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป39
น้ำยาเชื่อมประสานท่อพีวีซีขนาด500ก

รัม
กระป๋อง X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป40 เชือกไนล่อนศก.11/4นิ้ว ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป41 แกลลอนจุ5ลิตร ใบ X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์42 อิฐมอญ2รู ก้อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์43 น้ำยาผสมปูนก่อ/ปูนฉาบ ลิตร X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด08 ธันวาคม 2564



 23หน้า 8 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้

ชื่อโครงการ

ท้อ
งท

ี่ก่อ
สร

้าง
จัง

หว
ัดใ

กล
้เค

ียง

ลำดับที่ หน่วย

สำ
นัก

งบ
ปร

ะม
าณ

ท้อ
งท

ี่ก่อ
สร

้าง

หน
่วย

งา
นภ

าค
รัฐ

อื่น
ๆ 

ระ
บุ

แห
ล่ง

ผล
ิต

วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

โกลบอลเฮ้าส์44 น้ำยากันซึม ลิตร X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์45 สีโป๊วปูน กก. X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์46 น้ำมันสน แกลลอน X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์47 มือจับทองเหลืองขนาด4นิ้ว อัน X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์48 สายยูพร้อมกุญแจ ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป49 แผ่นเพลทขนาด0.20X0.20ม.หนา4มม. แผ่น X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป50 ลวดตาข่ายDia.2.5มม.ขนาดช่อง38มม. ตร.ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป51 เหล็กLG50X50X2.3มม. ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 9 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป52 เหล็กLG100X100X2.3มม. ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป53 เหล็กLG38X38X2.0มม. ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป54 แผ่นเหล็ก0.10X0.10ม.หนา4.5มม. แผ่น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

บริษัท ร้อยเอ็ดคอนกรีตอัดแรง

จำกัด
55

เสาเข็มคอร.ยาว6ม.พื้นที่หน้าตัด180ตร

.ซม.เส้นรอบรูป77ซม. ต้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป56
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์36วัตต์พร้อ

มขาสวิตซ์และอุปกรณ์
ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป57 เต้ารับ3รู ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 10 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป58 ซีเมนต์เบสกันซึม ตร.ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป59 เทปพันเกลียว ม้วน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

บริษัท ร้อยเอ็ดคอนกรีตอัดแรง

จำกัด
60

เสาเข็มคอร.สี่เหลี่ยมตันขนาด0.26X0.2

6ม.ยาว20.00ม.
ต้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ61 ประเก็นยางDia.3นิ้ว แผ่น X ไม่มีในราคาพราณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ62 ประเก็นยางDia.4นิ้ว แผ่น X ไม่มีในราคาพราณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ63 ประเก็นยางDia.6นิ้ว แผ่น X ไม่มีในราคาพราณิชย์08 ธันวาคม 2564

-64 ค้ำยูคาDia.3นิ้วยาว3.00ม. ต้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 11 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

-65 ไม้ยูคาDia.4นิ้ว ต้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ66 ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปักผีเสื้อDia.4นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ67 หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวในDia.3นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ68 ข้อโค้งเหล็กหล่อ90Dia.1/2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ69 ข้อโค้งเหล็กหล่อ90Dia.3/4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ70 ข้อโค้งเหล็กหล่อ90Dia.3นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ71 ข้อโค้งเหล็กหล่อ90Dia.4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ72 ข้อโค้งเหล็กหล่อ90Dia.6นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564
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14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ73
ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้าจาน2ด้านDia.3

นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ74
ข้อโค้งเหล็กหล่อ45หน้าจาน2ด้านDia.4

นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ75 มาตรวัดน้ำ(ใบพัด2ใบพัด)Dia.4นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ76
ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้าจานDia.4

นิ้วแบบพวงมาลัย
ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ77 น๊อตยึดหน้าจาน11/2นิ้วยาว2นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ78 น๊อตยึดหน้าจานDia.3/4X3นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ79 น๊อตยึดหน้าจานDia.5/8X3นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564



 23หน้า 13 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ80
ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้าจานDia.3

นิ้วแบบพวงมาลัย
ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ81
สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน3ด้านDia.3

นิ้ว
ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ82 น๊อตสกรูยึดท่อDia.3/8นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ83
ข้อโค้งเหล็กหล่อ90หน้าจาน2ด้านDia.4

นิ้ว(ตีนเป็ด)
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ84
ข้องอเหล็กหล่อ90หน้าจาน2ด้านDia.3

นิ้ว(ตีนเป็ด)
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ85
ข้องอเหล็กหล่อ90หน้าจาน2ด้านDia.3

นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564



 23หน้า 14 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ86 หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวในDia.3/4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ87
เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบายDi

a.3นิ้ว
ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ88 ท่อผ่านผนังDia.3นิ้ว จุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ89 ท่อผ่านผนังDia.4นิ้ว จุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์90
เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด11/2X11/2นิ้วย

าว6.00ม.
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์91
เหล็กฉาก11/2X11/2นิ้วหนา4มม.ยาว6

.00ม.
เส้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564



 23หน้า 15 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

โกลบอลเฮ้าส์92
แผ่นอลูมิเนียมหนา4มม.ขนาด4X8ตร.ฟุ

ต
แผ่น X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์93
อลูมิเนียมเส้นขนาด4นิ้วหนา1หุนยาว6.

00ม
เส้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์94
อลูมิเนียมฉากขนาด2X2นิ้วหนา3หุนยา

ว6.00ม.
เส้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

โกลบอลเฮ้าส์95 หมุดรีเวทขนาด1/8X1/2นิ้ว กล่อง X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

-96 บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี งาน X ราคาช่างท้องถิ่น07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป97
แผ่นสังกะสีกันซึมเบอร์28ขนาด0.91X2

.435ม
แผ่น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 16 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ98 กรวดกรองเร็วDia.11/4-21/4นิ้ว ลบ.ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ99 ทรายกรองเร็ว ลบ.ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ100
ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Dia.

21/2นิ้
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป101
ท่อพีวีซียาว4ม.ชั้น8.5ปลายเรียบDia.3/

4นิ้ว
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป102 ประตูน้ำทองเหลืองDia.3/4นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป103 ประตูน้ำทองเหลืองDia.1/2นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ104 เกย์วัดความดัน0-60psi อัน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564



 23หน้า 17 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป105 เข็มขัดรัดท่อDia.1/2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ106 สามทางเหล็กอาบสังกะสีDia.6นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ107 สามทางเหล็กอาบสังกะสีDia.4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ108 ฟุตวาล์วทองเหลืองDia.3นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง109 บันไดอลูมิเนียมยาว3.50ม. ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง110 ฝาปิดห้องคนลงขนาด0.95X0.95ม. ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป111 ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม6X6นิ้ว แผ่น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 18 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ112
ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสีDia.4ลด3นิ้

ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564



 23หน้า 19 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป113 เหล็กยึดท่อ ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง114 บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง115
ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติด

ตั้ง
ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง116 เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง117 บันไดอลูมิเนียมยาว3.00ม. ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป118
ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียมขนาด0.20X0.

20ตร.
แผ่น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง119 ฝาปิดช่องคนลงขนาด0.70X0.70ม. ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564



 23หน้า 20 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ120 ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี90ม-มDia.3นิ้ว ตัว X ไม่มีใราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ121
ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.Dia.

2นิ้ว
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

หจก.พันธ์คอนก่อสร้าง122 อุปกรณ์และสายไฟ ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์06 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป123
ก็อกน้ำทองเหลือง(แบบโกล์บวาล์ว)Dia.

3/4นิ้ว
อัน X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป124
ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซีชั้น13.5Dia.3

/4นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป125
ข้องอโค้งเหล็กอาบสังกะสี45ม-

มDia.3นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 21 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ส.เรืองขัยโลหะกิจ126
ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสีDia.5นิ้วยาว

15ซม
ท่อน X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป127 สามทางลดเหล็กอาบสังกะสีDia.3/4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ128
ข้อลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้าจาน2ด้า

นDia.3นิ้วลด11/2-21/2นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ129 ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสีDia.3นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป130 ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสีDia.3/4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป131
ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-

มDia.1/2นิ้ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป132 นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีDia.3/4นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 22 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้

ชื่อโครงการ
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วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป133 นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีDia.1/2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป134 ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำDia.3/8นิ้ว ม. X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป135 ข้องอเหล็กอาบสังกะสี90ม-มDia.2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป136 นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสีDia.2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป137 ยูเนี่ยนเหล็กอาบสังกะสีDia.2นิ้ว ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ส.เรืองขัยโลหะกิจ138
หน้าจานเหล็กหล่อDia3นิ้วเจาะรูลด2นิ้

ว
ตัว X ไม่มีในราคาพาณิชย์08 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป139 เช็ควาล์วทองเหลืองDia.2นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564



 23หน้า 23 จาก

 ประชุม บุตรดา

14 ธันวาคม 2564 09:10:56

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

หน่วยงาน

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลตำบลดอกไม้ / เทศบาลตำบลดอกไม้

ชื่อโครงการ

ท้อ
งท

ี่ก่อ
สร

้าง
จัง

หว
ัดใ

กล
้เค

ียง

ลำดับที่ หน่วย

สำ
นัก

งบ
ปร

ะม
าณ

ท้อ
งท

ี่ก่อ
สร

้าง

หน
่วย

งา
นภ

าค
รัฐ

อื่น
ๆ 

ระ
บุ

แห
ล่ง

ผล
ิต

วันที่สืบราคา เหตุผลการสืบราคารายการ สถานที่สืบ

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป140 ประตูน้ำทองเหลืองDia.2นิ้ว ชุด X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป141
แผ่นเหล็กเรียบดำ1.215X2.435ม.หนา

3/16นิ้ว(111กก./แผ่น)
แผ่น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป142
เหล็กแบน11/2X3/16นิ้วยาว6.00ม.(8.

04กก./เส้น)
เส้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป143
เหล็กแบน11/4นิ้วยาว6.00ม.(7.08กก./

เส้น)
เส้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

ไทยเพิ่มพูนโฮมซ้อป144
เหล็กฉาก25X25X3มม.ยาว6.00ม.(6.7

2กก./เส้น)
เส้น X ไม่มีในราคาพาณิชย์07 ธันวาคม 2564

รวมทั้งสิ้น (รายการ) - -- - -144



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

    1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      1.1.3 งานคอนกรีต

        1.1.3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 1.800 บาท/กก. 468.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบ.ม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 654.575 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีนจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 1,299.356 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,299.35 บาท/ลบ.ม.=

หน้า 1 จาก 4114 ธันวาคม 2564 09:10:43

 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

    1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      1.1.3 งานคอนกรีต

        1.1.3.2 คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 280

กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์ )

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 336.00 กก. @

2.110 บาท/กก.

708.960 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.60 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม. 168.222 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม. @ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม. 1,572.839 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,572.83 บาท/ลบ.ม.=

หน้า 2 จาก 4114 ธันวาคม 2564 09:10:43

 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

    1.2 งานสถาปัตยกรรม

      1.2.2 งานก่ออิฐ ฉาบปูน

        1.2.2.1 งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @

1.350 บาท/ก้อน

186.300 บาท/ตร.ม.=

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 1.800 บาท/กก. 28.818 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 42.200 บาท/ตร.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม 14.018 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร 0.164 บาท/ตร.ม.=

รวมผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. 271.500 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 271.50 บาท/ตร.ม.=

หน้า 3 จาก 4114 ธันวาคม 2564 09:10:43

 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

    1.2 งานสถาปัตยกรรม

      1.2.2 งานก่ออิฐ ฉาบปูน

        1.2.2.2 งานก่อคอนกรีตบล๊อค ขนาด 0.09 X 0.19 X 0.39 ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.

คอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. จำนวน 13 ก้อน @ 6.070

บาท/ก้อน

78.910 บาท/ตร.ม.=

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 9.47 กก. @ 1.800 บาท/กก. 17.046 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.25 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 26.375 บาท/ตร.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม 11.214 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูนก่อ จำนวน 7.00 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 0.114 บาท/ตร.ม.=

รวมผนังก่อซีเมนต์บล๊อคหนา 9 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม. 133.659 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 133.65 บาท/ตร.ม.=

หน้า 4 จาก 4114 ธันวาคม 2564 09:10:43

 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

    1.2 งานสถาปัตยกรรม

      1.2.2 งานก่ออิฐ ฉาบปูน

        1.2.2.3 งานฉาบปูนเรียบ

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.800 บาท/กก. 21.690 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 52.750 บาท/ตร.ม.=

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 373.830 บาท/ลบ.ม. 14.953 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร 0.049 บาท/ตร.ม.=

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. 89.442 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 89.44 บาท/ตร.ม.=

หน้า 5 จาก 4114 ธันวาคม 2564 09:10:43

 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

    1.2 งานสถาปัตยกรรม

      1.2.3 งานฝ้าเพดาน

        1.2.3.1 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้ @ 0.60 ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.

กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 0.4 แผ่น

@ 158.880 บาท/แผ่น

63.552 บาท/ตร.ม=

โครงคร่าวไม้ยางไส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3" จำนวน 0.56 ลบ.ฟ. @

797.200 บาท/ลบ.ฟ.

446.432 บาท/ตร.ม=

ตะปู จำนวน 0.20 กก. @ 44.860 8.972 บาท/ตร.ม=

รวมวัสดุทำฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.โครงเคร่าไม้ยาง พื้นที่ 1

ตร.ม.

518.956 บาท/ตร.ม=

ค่างานต้นทุน 518.95 บาท/ตร.ม.=

หน้า 6 จาก 4114 ธันวาคม 2564 09:10:43

 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

    1.2 งานสถาปัตยกรรม

      1.2.4 งานสี

        1.2.4.1 ทาสีน้ำพลาสติก

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2

(ประเภททั่วไป.)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 91.000 บาท/ ตร.ม. 9.100 บาท/ ตร.ม.=

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 410.280 บาท/ GL 16.411 บาท/ ตร.ม.=

สีทาภายในทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 266.360 บาท/ GL 18.645 บาท/ ตร.ม.=

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 0.016 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. 44.172 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 44.17 บาท/ ตร.ม.=

หน้า 7 จาก 4114 ธันวาคม 2564 09:10:43

 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  1 งานก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ

    1.2 งานสถาปัตยกรรม

      1.2.4 งานสี

        1.2.4.2 ทาสีน้ำมัน

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 537.380 บาท/GL 20.420 บาท/ ตร.ม.=

สีทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 656.070 บาท/GL 49.861 บาท/ ตร.ม.=

น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 139.000 บาท/GL 3.197 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. 73.478 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 73.47 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  2 งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

    2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      2.1.3 งานคอนกรีต

        2.1.3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 1.800 บาท/กก. 468.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบ.ม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 654.575 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีนจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 1,299.356 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,299.35 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  2 งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

    2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      2.1.3 งานคอนกรีต

        2.1.3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 2.110

บาท/กก.

721.620 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 1,591.106 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,591.10 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  2 งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

    2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      2.1.3 งานคอนกรีต

        2.1.3.3 คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีต ค.7 (STRENGTH 320 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 380

กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์ )

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 400 กก. @

2.110 บาท/กก.

844.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.56 ลบ.ม. @ 280.370 ลบ.ม. 157.007 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.94 ลบ.ม. @ 635.510 ลบ.ม. 597.379 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม. 1,601.338 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,601.33 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  2 งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

    2.2 งานสถาปัตยกรรม

      2.2.1 งานก่ออิฐ ฉาบปูน

        2.2.1.1 ฉาบปูนเรียบธรรมดา

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.800 บาท/กก. 21.690 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 52.750 บาท/ตร.ม.=

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 373.830 บาท/ลบ.ม. 14.953 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร 0.049 บาท/ตร.ม.=

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. 89.442 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 89.44 บาท/ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  2 งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

    2.2 งานสถาปัตยกรรม

      2.2.2 งานสี

        2.2.2.1 ทาสีน้ำพลาสติก

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2

(ประเภททั่วไป.)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 91.000 บาท/ ตร.ม. 9.100 บาท/ ตร.ม.=

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 410.280 บาท/ GL 16.411 บาท/ ตร.ม.=

สีทาภายในทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 266.360 บาท/ GL 18.645 บาท/ ตร.ม.=

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 0.016 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. 44.172 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 44.17 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  2 งานก่อสร้างอาคารระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลบ.ม./ซม.

    2.2 งานสถาปัตยกรรม

      2.2.2 งานสี

        2.2.2.2 ทาสีน้ำมัน

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 537.380 บาท/GL 20.420 บาท/ ตร.ม.=

สีทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 656.070 บาท/GL 49.861 บาท/ ตร.ม.=

น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 139.000 บาท/GL 3.197 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. 73.478 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 73.47 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  3 งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    3.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      3.1.3 งานคอนกรีต

        3.1.3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 1.800 บาท/กก. 468.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบ.ม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 654.575 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีนจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 1,299.356 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,299.35 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  3 งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    3.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      3.1.3 งานคอนกรีต

        3.1.3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 2.110

บาท/กก.

721.620 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 1,591.106 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,591.10 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  3 งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    3.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      3.1.3 งานคอนกรีต

        3.1.3.3 คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีต ค.7 (STRENGTH 320 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 380

กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์ )

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 400 กก. @

2.110 บาท/กก.

844.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.56 ลบ.ม. @ 280.370 ลบ.ม. 157.007 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.94 ลบ.ม. @ 635.510 ลบ.ม. 597.379 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม. 1,601.338 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,601.33 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  3 งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    3.2 งานสถาปัตยกรรม

      3.2.1 งานก่ออิฐ ฉาบปูน

        3.2.1.1 ฉาบปูนเรียบธรรมดา

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.800 บาท/กก. 21.690 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 52.750 บาท/ตร.ม.=

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 373.830 บาท/ลบ.ม. 14.953 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร 0.049 บาท/ตร.ม.=

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. 89.442 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 89.44 บาท/ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  3 งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    3.2 งานสถาปัตยกรรม

      3.2.2 งานสี

        3.2.2.1 งานสีน้ำพลาสติก

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2

(ประเภททั่วไป.)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 91.000 บาท/ ตร.ม. 9.100 บาท/ ตร.ม.=

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 410.280 บาท/ GL 16.411 บาท/ ตร.ม.=

สีทาภายในทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 266.360 บาท/ GL 18.645 บาท/ ตร.ม.=

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 0.016 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. 44.172 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 44.17 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  3 งานก่อสร้างคารอาคารถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    3.2 งานสถาปัตยกรรม

      3.2.2 งานสี

        3.2.2.2 งานทาสีน้ำมัน

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 537.380 บาท/GL 20.420 บาท/ ตร.ม.=

สีทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 656.070 บาท/GL 49.861 บาท/ ตร.ม.=

น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 139.000 บาท/GL 3.197 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. 73.478 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 73.47 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  4 งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    4.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      4.1.3 งานคอนกรีต

        4.1.3.1 คอนกรีต 1 : 3 : 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 1.800 บาท/กก. 468.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบ.ม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 654.575 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีนจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 1,299.356 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,299.35 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  4 งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    4.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      4.1.3 งานคอนกรีต

        4.1.3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 2.110

บาท/กก.

721.620 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 1,591.106 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,591.10 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  4 งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    4.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      4.1.3 งานคอนกรีต

        4.1.3.3 คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีต ค.7 (STRENGTH 320 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 380

กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์ )

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน 400 กก. @

2.110 บาท/กก.

844.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.56 ลบ.ม. @ 280.370 ลบ.ม. 157.007 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.94 ลบ.ม. @ 635.510 ลบ.ม. 597.379 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม. 1,601.338 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,601.33 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  4 งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    4.2 งานสถาปัตยกรรม

      4.2.1 งานก่่ออิฐ ฉาบปูน

        4.2.1.1 ฉาบปูนเรียบธรรมดา

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.800 บาท/กก. 21.690 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 52.750 บาท/ตร.ม.=

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 373.830 บาท/ลบ.ม. 14.953 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร 0.049 บาท/ตร.ม.=

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. 89.442 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 89.44 บาท/ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  4 งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    4.2 งานสถาปัตยกรรม

      4.2.2 งานสี

        4.2.2.1 งานทาสีน้ำพลาสติก

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2

(ประเภททั่วไป.)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 91.000 บาท/ ตร.ม. 9.100 บาท/ ตร.ม.=

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 410.280 บาท/ GL 16.411 บาท/ ตร.ม.=

สีทาภายในทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 266.360 บาท/ GL 18.645 บาท/ ตร.ม.=

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 0.016 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. 44.172 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 44.17 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  4 งานก่อสร้างอาคารหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

    4.2 งานสถาปัตยกรรม

      4.2.2 งานสี

        4.2.2.2 งานทาสีน้ำมัน

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 537.380 บาท/GL 20.420 บาท/ ตร.ม.=

สีทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 656.070 บาท/GL 49.861 บาท/ ตร.ม.=

น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 139.000 บาท/GL 3.197 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. 73.478 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 73.47 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  5 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยาว 8.00 ม.)

    5.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      5.1.4 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 1.800

บาท/กก.

615.600 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 1,485.086 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,485.08 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  5 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยาว 8.00 ม.)

    5.2 งานสถาปัตยกรรม

      5.2.1 ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @

1.350 บาท/ก้อน

186.300 บาท/ตร.ม.=

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 1.800 บาท/กก. 28.818 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 42.200 บาท/ตร.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 280.370 บาท/ลบ.ม 14.018 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร 0.164 บาท/ตร.ม.=

รวมผนังก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. 271.500 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 271.50 บาท/ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  5 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ (ยาว 8.00 ม.)

    5.2 งานสถาปัตยกรรม

      5.2.2 ฉาบปูนเรียบธรรมดา

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.800 บาท/กก. 21.690 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 52.750 บาท/ตร.ม.=

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 373.830 บาท/ลบ.ม. 14.953 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร 0.049 บาท/ตร.ม.=

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. 89.442 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 89.44 บาท/ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.1 เสา/บานประตูรั้ว

      6.1.3 คอนกรีต 1 : 3 : 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 1.800 บาท/กก. 468.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบ.ม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 654.575 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีนจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 1,299.356 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,299.35 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.1 เสา/บานประตูรั้ว

      6.1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 2.110

บาท/กก.

721.620 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 1,591.106 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,591.10 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.1 เสา/บานประตูรั้ว

      6.1.13 ฉาบปูนเรียบธรรมดา

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.800 บาท/กก. 21.690 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 52.750 บาท/ตร.ม.=

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 373.830 บาท/ลบ.ม. 14.953 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร 0.049 บาท/ตร.ม.=

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. 89.442 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 89.44 บาท/ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.1 เสา/บานประตูรั้ว

      6.1.14 ทาสีน้ำพลาสติก

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2

(ประเภททั่วไป.)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 91.000 บาท/ ตร.ม. 9.100 บาท/ ตร.ม.=

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 410.280 บาท/ GL 16.411 บาท/ ตร.ม.=

สีทาภายในทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 266.360 บาท/ GL 18.645 บาท/ ตร.ม.=

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 0.016 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. 44.172 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 44.17 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.1 เสา/บานประตูรั้ว

      6.1.15 ทาสีน้ำมัน

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 537.380 บาท/GL 20.420 บาท/ ตร.ม.=

สีทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 656.070 บาท/GL 49.861 บาท/ ตร.ม.=

น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 139.000 บาท/GL 3.197 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. 73.478 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 73.47 บาท/ ตร.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.2 เสามุมรั้ว 4 ต้น

      6.2.3 คอนกรีต 1 : 3 : 5

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 1.800 บาท/กก. 468.000 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบ.ม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 654.575 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีนจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 1,299.356 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,299.35 บาท/ลบ.ม.=
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 ประชุม บุตรดา



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.2 เสามุมรั้ว 4 ต้น

      6.2.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 2.110

บาท/กก.

721.620 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 1,591.106 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,591.10 บาท/ลบ.ม.=
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รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.2 เสามุมรั้ว 4 ต้น

      6.2.9 ฉาบปูนเรียบธรรมดา

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 1.800 บาท/กก. 21.690 บาท/ตร.ม.=

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 105.500 บาท/ลิตร 52.750 บาท/ตร.ม.=

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 373.830 บาท/ลบ.ม. 14.953 บาท/ตร.ม.=

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร 0.049 บาท/ตร.ม.=

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. 89.442 บาท/ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 89.44 บาท/ตร.ม.=
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รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.2 เสามุมรั้ว 4 ต้น

      6.2.10 ทาสีน้ำพลาสติก

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 2

(ประเภททั่วไป.)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 91.000 บาท/ ตร.ม. 9.100 บาท/ ตร.ม.=

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 410.280 บาท/ GL 16.411 บาท/ ตร.ม.=

สีทาภายในทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 266.360 บาท/ GL 18.645 บาท/ ตร.ม.=

น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 0.016 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้นที่ 1 ตร.ม. 44.172 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 44.17 บาท/ ตร.ม.=
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รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  6 งานก่อสร้างรั้ว - ประตู (20X20 ม.)

    6.3 รั้ว, เสารั้ว (ยาว 77 ม.)

      6.3.2 คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 2.110

บาท/กก.

721.620 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 1,591.106 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,591.10 บาท/ลบ.ม.=
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รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  10 งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

    10.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

      10.1.1 คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 342.00 กก. @ 2.110

บาท/กก.

721.620 บาท/ลบ.ม.=

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 280.370 บาท/ลบม. 173.829 บาท/ลบ.ม.=

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.09 ลบ.ม.@ 635.510 บาท/ลบ.ม. 692.705 บาท/ลบ.ม.=

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร 2.952 บาท/ลบ.ม.=

รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4 1,591.106 บาท/ลบ.ม.=

ค่างานต้นทุน 1,591.10 บาท/ลบ.ม.=
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รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

  12 งานก่อสร้างป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส

    12.1 งานสถาปัตยกรรม

      12.1.9 ทาสีน้ำมัน

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ เทศบาลตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 537.380 บาท/GL 20.420 บาท/ ตร.ม.=

สีทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 656.070 บาท/GL 49.861 บาท/ ตร.ม.=

น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 139.000 บาท/GL 3.197 บาท/ ตร.ม.=

รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม. 73.478 บาท/ ตร.ม.=

ค่างานต้นทุน 73.47 บาท/ ตร.ม.=
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