
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาปากช่องขนงพระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,854.00

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 7,365.96

หน้า 1

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37

74,957.50หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาปากช่องขนงพระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 40,977.56

4 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 24,759.98

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 74,957.50

หน้า 2

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37

74,957.50หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน 9.000 ลบ.ม. 81.00 729.00 125.00 1,125.00 1,854.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 81.00 729.00 125.00 1,125.00 1,854.00-

2   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 7.170 ลบ.ฟ. 657.90 4,717.14 133.00 953.61 5,670.75

    - งานไม้คำ้ยัน 2.240 ลบ.ฟ. 623.79 1,397.28 133.00 297.92 1,695.21

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 1,281.69 6,114.42 266.00 1,251.53 7,365.96-

3   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานเหล็ก DB 12 mm. 1.414 ตัน 25,679.89 36,311.36 3,300.00 4,666.20 40,977.56

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 25,679.89 36,311.36 3,300.00 4,666.20 40,977.56-

2หน้า

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   คอนกรีต 1:2:4

     - คอนกรีต 1:2:4 12.540 ลบ.ม. 1,476.48 18,515.05 498.00 6,244.92 24,759.98

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 1,476.48 18,515.05 498.00 6,244.92 24,759.98-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 74,957.50

3หน้า

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาปากช่องขนงพระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 1

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37

3,333,300.98หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาปากช่องขนงพระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1
เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10

ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส

01020005

รวม 1,896,000.00

2
ระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่

ต่ำ(ไฮโดรสมาร์ท)
รวม 490,000.00

หน้า 2

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37

3,333,300.98หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาปากช่องขนงพระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,130

ลิตรต่อนาที
รวม 17,300.00

4
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1

เฟส (2.2kw)พร้อมอุปกรณ์
รวม 10,000.00

5
ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบขนาดความจุไ

ม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.
รวม 920,000.98

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 3,333,300.98

หน้า 3

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37

3,333,300.98หมายเหตุ :  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 เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10

ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส

01020005

1.1

เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารีขนาด10ลูกบาศก์เมตร/

ชั่วโมงตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส01020005

2.000 เครื่อง 948,000.00 0.00 0.00 1,896,000.00

รวมค่าเครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10

ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส

01020005

- 948,000.00 1,896,000.00 0.00 0.00 1,896,000.00-

2 ระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่

ต่ำ(ไฮโดรสมาร์ท)

2.1

ระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ

(ไฮโดรสมาร์ท)

1.000 เครื่อง 490,000.00 0.00 0.00 490,000.00

หน้า 2

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

ความถี่ต่ำ(ไฮโดรสมาร์ท)

- 490,000.00 490,000.00 0.00 0.00 490,000.00-

3 เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,130

ลิตรต่อนาที

3.1

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งสูบน้ำได้1,130ลิตรต่อนาที

1.000 1 17,300.00 0.00 0.00 17,300.00

รวมค่าเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,130

ลิตรต่อนาที

- 17,300.00 17,300.00 0.00 0.00 17,300.00-

4 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1

เฟส (2.2kw)พร้อมอุปกรณ์

4.1

ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2

1.000 เครื่อง 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

หน้า 3

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3

แรงม้า 1 เฟส (2.2kw)พร้อมอุปกรณ์

- 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00-

5 ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบขนาดความจุไ

ม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.

5.1

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบขนาดความจุไม่น้

อยกว่า50ลบ.ม.

2.000 ถัง 460,000.49 0.00 0.00 920,000.98

รวมค่าถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบขนาดค

วามจุไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.

- 460,000.49 920,000.98 0.00 0.00 920,000.98-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 4

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง นครราชสีมาปากช่องขนงพระตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

01 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

4

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1/2566

ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3074 97,999.4374,957.50งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน1

รวมค่าก่อสร้าง 97,999.43

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      9.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    10,888.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,999.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:58:38



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

01 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

4

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1/2566

ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 97,999.43

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      9.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    10,888.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 97,999.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:58:38



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

4

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1/2566

ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อภิชาติ ลาดกระโทก  

(  อภิชาติ ลาดกระโทก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุภชัย เพ็ชร์นอก  

(  สุภชัย เพ็ชร์นอก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สมเดช พรมจันทึก  

(  สมเดช พรมจันทึก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:58:38



 2หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

นครราชสีมา

1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ปากช่อง

01 มีนาคม 2566

ขนงพระ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1,896,000.00เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี ขนาดใหญ่ 10

ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส

01020005

1 1,896,000.00 0.00

490,000.00ระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ(ไ

ฮโดรสมาร์ท)
2 490,000.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 2,386,000.00

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37



 2หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

นครราชสีมา

1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ปากช่อง

01 มีนาคม 2566

ขนงพระ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

17,300.00เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที3 17,300.00 0.00

10,000.00ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส

(2.2kw)พร้อมอุปกรณ์
4 10,000.00 0.00

920,000.98ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบขนาดความจุไม่น้อ

ยกว่า 50 ลบ.ม.
5 920,000.98 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 3,333,300.98

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:57:37



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

4

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

1/2566

ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  อภิชาติ ลาดกระโทก  

(  อภิชาติ ลาดกระโทก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สมเดช พรมจันทึก  

(  สมเดช พรมจันทึก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุภชัย เพ็ชร์นอก  

(  สุภชัย เพ็ชร์นอก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:58:38



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาปากช่องขนงพระ

1/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    01 มีนาคม 2566

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 97,999.43งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1.000 หลังละ 97,999.43 บาท

2 3,333,300.98งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:58:41



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาปากช่องขนงพระ

1/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    01 มีนาคม 2566

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 3,431,300.41

ราคากลาง (........... สามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุภชัย เพ็ชร์นอก

01 มีนาคม 2566 09:58:41



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านขนงพระเหนือ บ้านขนงพระกลาง หมู่ที่ 1,5

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการรายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา

มีจำนวน

เมื่อวันที่    01 มีนาคม 2566

1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  สมเดช พรมจันทึก  

(  สมเดช พรมจันทึก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อภิชาติ ลาดกระโทก  

(  อภิชาติ ลาดกระโทก  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุภชัย เพ็ชร์นอก  

(  สุภชัย เพ็ชร์นอก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


