
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบนำ้ แบบเลขที่ 412003

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 61,576.78

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 7,497.15

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:20

69,763.93หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบนำ้ แบบเลขที่ 412003

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 690.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 69,763.93

หน้า 2

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:20

69,763.93หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - ขุดดินถมดิน 4.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 396.00 396.00

     - ทรายหยาบ 1.500 ลบ.ม. 340.00 510.00 91.00 136.50 646.50

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 7.870 ลบ.ฟ. 0.00 0.00 133.00 1,046.71 1,046.71

     - ตะปู 6.000 กก. 32.71 196.26 0.00 0.00 196.26

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) .200 ลบ.ม. 1,285.65 257.13 306.00 61.20 318.33

     - คอนกรีต 1:2:4 คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ

28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

4.000 ลบ.ม. 2,121.50 8,486.00 0.00 0.00 8,486.00

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) .027 ตัน 23,577.57 636.59 3,300.00 89.10 725.69

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. .027 ตัน 23,577.57 636.59 3,300.00 89.10 725.69

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.

.280 ตัน 22,474.77 6,292.93 3,300.00 924.00 7,216.93

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.

.108 ตัน 21,678.13 2,341.23 3,300.00 356.40 2,697.63

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.

.052 ตัน 21,686.36 1,127.69 3,300.00 171.60 1,299.29

     - ลวดผูกเหล็ก 6.000 กก. 28.51 171.06 0.00 0.00 171.06

   งานโครงหลังคา

     - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 20 ม. ขนาด

4" x 4" ยาว 6 เมตร

2.000 ท่อน 639.25 1,278.50 0.00 0.00 1,278.50

     - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม.

ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร

4.000 ท่อน 313.08 1,252.32 0.00 0.00 1,252.32

     - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม.

ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร

7.000 ท่อน 110.28 771.96 0.00 0.00 771.96

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด

75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร

7.000 ท่อน 406.54 2,845.78 0.00 0.00 2,845.78

     - กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด

50 x 120 x 0.5 ซม.

62.000 แผ่น 45.79 2,838.98 0.00 0.00 2,838.98

     - ครอบกระเบื้องลอนคู่ชนิดปรับมุม 26.000 แผ่น 43.93 1,142.18 0.00 0.00 1,142.18

     - ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว (รวมอุปกรณ์) 62.000 ชุด 3.27 202.74 0.00 0.00 202.74

     - ค่าแรงประกอบหลังคา 412.500 กก. 0.00 0.00 10.00 4,125.00 4,125.00

     - แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม. หนา 4.5 มม. 8.000 แผ่น 50.00 400.00 0.00 0.00 400.00

   งานผนังก่ออิฐ

     - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น 22.000 ตร.ม. 211.36 4,649.92 89.00 1,958.00 6,607.92

     - ก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. 1.900 ตร.ม. 0.00 0.00 80.00 152.00 152.00

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) 46.000 ตร.ม. 0.00 0.00 82.00 3,772.00 3,772.00

4หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานทาสี

     - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก 69.000 ตร.ม. 0.00 0.00 31.00 2,139.00 2,139.00

   งานเสาเข็ม

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

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

8.000 ต้น 1,080.00 8,640.00 276.00 2,208.00 10,848.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 96,128.70 44,041.27 14,397.00 17,535.51 61,576.78-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานอื่นๆ

     - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4

มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"

@ 0.60x0.60 ม.

23.000 ตร.ม. 0.00 0.00 70.00 1,610.00 1,610.00

     - ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว 2.000 ลบ.ฟ. 560.75 1,121.50 0.00 0.00 1,121.50

     - มือจับทองเหลือง 1.000 ชุด 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00

5หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สายูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว 3.000 ชิ้น 30.00 90.00 0.00 0.00 90.00

     - แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 หนา 4.5 มม. 4.000 แผ่น 70.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร 7.200 ท่อน 110.28 794.01 0.00 0.00 794.01

     - ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม.

ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร

6.000 ท่อน 406.54 2,439.24 0.00 0.00 2,439.24

     - ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ศก. 3 มม.

ขนาดช่าง 38 มม.

7.200 ตร.ม. 77.00 554.40 40.00 288.00 842.40

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,574.57 5,599.15 110.00 1,898.00 7,497.15-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   งานไฟฟ้า

     - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์

และอุปกรณ์

2.000 ชุด 120.00 240.00 115.00 230.00 470.00

6หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เต้ารับแบบผังเรียผนัง ชนิดมีสายดิน 1.000 ชุด 120.00 120.00 100.00 100.00 220.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 240.00 360.00 215.00 330.00 690.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 69,763.93

7หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:20



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน รายระบายน้ำ 911001,911005

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 2,402.31

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,402.31

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:21

2,402.31หมายเหตุ :  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

    - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร ตรา

บลส.

.002 ตัน 22,474.77 44.94 0.00 0.00 44.94

    - ก่ออิฐมอญสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น) 1.000 ตร.ม. 262.75 262.75 89.00 89.00 351.75

    - ฉาบปูนเรียบธรรมดา 2.300 ตร.ม. 142.14 326.92 82.00 188.60 515.52

    - ขุดดิน .390 ลบ.ม. 60.00 23.40 0.00 0.00 23.40

    - ทรายหยาบ .030 ลบ.ม. 340.00 10.20 0.00 0.00 10.20

    - คอนกรีต 1:2:4 คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ

28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

.600 ลบ.ม. 2,121.50 1,272.90 306.00 183.60 1,456.50

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 25,401.16 1,941.11 477.00 461.20 2,402.31-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,402.31

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานป้ายการประปา 921006

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 4,288.01

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 4,288.01

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:21

4,288.01หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก .300 ลบ.ม. 60.00 18.00 0.00 0.00 18.00

    - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.000 ท่อน 471.96 471.96 0.00 0.00 471.96

    - เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. .500 แผ่น 1,572.43 786.21 0.00 0.00 786.21

    - น๊อต ศก. 3/8" ยาว 4 " 6.000 ตัว 18.23 109.38 0.00 0.00 109.38

    - หัวเสาธง อลูมิเนียม ศก.2 นิ้ว 2.000 อัน 112.15 224.30 500.00 1,000.00 1,224.30

    - งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก 2.000 ตร.ม. 75.83 151.66 35.00 70.00 221.66

    - คอนกรีต 1:2:4 คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ

28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

.600 ลบ.ม. 2,121.50 1,272.90 306.00 183.60 1,456.50

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 4,432.10 3,034.41 841.00 1,253.60 4,288.01-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 4,288.01

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายบอกระดับนำ้ในถังนำ้ใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 6,073.86

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 6,073.86

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:22

6,073.86หมายเหตุ :  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

    - เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. 1.000 แผ่น 1,572.43 1,572.43 0.00 0.00 1,572.43

    - เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร 1.000 ท่อน 110.28 110.28 0.00 0.00 110.28

    - เหล็กแบบ 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 เมตร 1.000 ท่อน 195.33 195.33 0.00 0.00 195.33

    - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 เมตร 1.000 ท่อน 158.25 158.25 0.00 0.00 158.25

    - เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร 1.000 ท่อน 323.37 323.37 0.00 0.00 323.37

    - ลูกปืน ศก 0.02 ม. 2.000 ชุด 410.00 820.00 0.00 0.00 820.00

    - เหล็กแกนตัน ศก. 25 มม. 1.000 ชุด 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00

    - ลวด 10.000 ม. 21.00 210.00 0.00 0.00 210.00

    - แกลลอนจุ 5 ลิตร 1.000 ลูก 159.00 159.00 0.00 0.00 159.00

    - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 ชุด 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

    - งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก 3.000 ตร.ม. 173.40 520.20 35.00 105.00 625.20

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 3,523.06 4,468.86 1,535.00 1,605.00 6,073.86-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 6,073.86

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรั้วและประตู 921001

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 7,373.19

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 7,373.19

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:22

7,373.19หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน .400 ลบ.ม. 60.00 24.00 99.00 39.60 63.60

    - ทรายหยาบ .050 ลบ.ม. 340.00 17.00 91.00 4.55 21.55

    - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) .053 ลบ.ม. 1,306.45 69.24 306.00 16.21 85.45

    - เหล็กเสริม .047 ตัน 23,577.57 1,108.14 0.00 0.00 1,108.14

    - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. ( เบอร์ 18 ) .700 กก. 28.51 19.95 0.00 0.00 19.95

    - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M

รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนา่ด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6

เมตร

3.000 ท่อน 684.58 2,053.74 0.00 0.00 2,053.74

    - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ศก. 3 มม.

ขนาดช่อง 38 มม.

5.250 ตร.ม. 77.00 404.25 40.00 210.00 614.25

    - บุ๊ชสลักติดบานประตู ศก. 1 1/2 นิ้ว 6.000 ตัว 80.00 480.00 0.00 0.00 480.00

    - กลอนเหล็กและกุญแจ 2.000 ชุด 270.00 540.00 0.00 0.00 540.00

    - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 ชุด 0.00 0.00 400.00 400.00 400.00

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) 3.000 ตร.ม. 142.14 426.42 82.00 246.00 672.42

    - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก 3.000 ตร.ม. 28.11 84.33 31.00 93.00 177.33

    - ทาสีนำ้มัน 2.000 ตร.ม. 15.97 31.94 35.00 70.00 101.94

    - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป .380 ลบ.ฟ. 560.75 213.08 133.00 50.54 263.62

    - ตะปู ขนาด 3 นิ้ว .200 กก. 32.71 6.54 0.00 0.00 6.54

    - คอนกรีต 1 : 2: 4 คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ

28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

.315 ลบ.ม. 2,121.50 668.27 306.00 96.39 764.66

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 29,325.29 6,146.90 1,523.00 1,226.29 7,373.19-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 7,373.19

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรั้วและประตู (เสามุมรั้วต่อ 4 ต้น ) แบบเลขที่ 921001

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,751.94

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,751.94

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:23

2,751.94หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน .200 ลบ.ม. 60.00 12.00 99.00 19.80 31.80

    - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น .100 ลบ.ม. 340.00 34.00 91.00 9.10 43.10

    - เหล็กเสริม .019 ตัน 23,577.57 447.97 3,300.00 62.70 510.67

    - ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์

18)

1.600 กก. 28.51 45.61 0.00 0.00 45.61

    - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) .120 ลบ.ม. 1,306.45 156.77 306.00 36.72 193.49

    - ฉาบปูนผิวเรียบธรรมดา 1.500 ตร.ม. 142.14 213.21 0.00 0.00 213.21

    - งานทาสี 6.000 ตร.ม. 28.11 168.66 31.00 186.00 354.66

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4

คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)

รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

.560 ลบ.ม. 2,121.50 1,188.04 306.00 171.36 1,359.40

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 27,604.28 2,266.26 4,133.00 485.68 2,751.94-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,751.94

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 2 ม.) แบบเลขที่ 921001

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 13,850.45

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 13,850.45

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:23

13,850.45หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน .200 ลบ.ม. 60.00 12.00 99.00 19.80 31.80

    - ลวดหนามเบอร์ 12 180.000 เมตร 35.51 6,391.80 0.00 0.00 6,391.80

    - เสารั้ว คสล. สำเร็จ 4 " x 4" ยาว 2.50 ม. 9.000 ต้น 350.00 3,150.00 30.00 270.00 3,420.00

    - น๊อต ศก. 4 มม. 81.000 ตัว 12.00 972.00 0.00 0.00 972.00

    - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 77.000 เมตร 0.00 0.00 35.00 2,695.00 2,695.00

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4

คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)

รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

.140 ลบ.ม. 2,121.50 297.01 306.00 42.84 339.85

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 2,579.01 10,822.81 470.00 3,027.64 13,850.45-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 13,850.45

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานการประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 71,348.30

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 71,348.30

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:24

71,348.30หมายเหตุ :  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 ประเภท BS-M ศก. 4 นิ้ว 3.000 ่ท่อน 1,562.50 4,687.50 250.00 750.00 5,437.50

    - ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภท BS-M ศก. 3 นิ้ว 5.000 ท่อน 1,125.00 5,625.00 175.00 875.00 6,500.00

    - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M

รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.000 ท่อน 195.33 195.33 30.00 30.00 225.33

    - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ยาว 4 เมตร

1.000 ท่อน 51.40 51.40 30.00 30.00 81.40

    - ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่องอเหล็ก 90

องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

1.000 ตัว 382.22 382.22 0.00 0.00 382.22

    - ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่องอเหล็ก 90

องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

2.000 ตัว 216.92 433.84 0.00 0.00 433.84

    - ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่องอเหล็ก 90

องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

1.000 ตัว 1,418.39 1,418.39 0.00 0.00 1,418.39

    - ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่องอเหล็ก 90

องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว

1.000 อัน 18.69 18.69 0.00 0.00 18.69

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่องอเหล็ก 90

องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 "

2.000 อัน 15.37 30.74 0.00 0.00 30.74

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน ศก. 4 นิ้ว 4.000 อัน 760.00 3,040.00 0.00 0.00 3,040.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว 4.000 อัน 560.00 2,240.00 0.00 0.00 2,240.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว 1.000 อัน 575.00 575.00 0.00 0.00 575.00

    - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน ศก. 4 นิ้ว 1.000 อัน 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 1,140.00

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว 2.000 อัน 729.90 1,459.80 0.00 0.00 1,459.80

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว 1.000 อัน 316.39 316.39 0.00 0.00 316.39

    - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 ศก. 3/4 นิ้ว 1.000 อัน 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00

    - หน้าจานเหล็กเหนียว ศก. 4 นิ้ว 10.000 อัน 490.00 4,900.00 0.00 0.00 4,900.00

    - หน้าจานเหล็กเหนียว ศก 3 นิ้ว 14.000 อัน 327.00 4,578.00 0.00 0.00 4,578.00

    - ประเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว 10.000 แผ่น 15.00 150.00 0.00 0.00 150.00

    - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว 18.000 แผ่น 9.00 162.00 0.00 0.00 162.00

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ก๊อกน้ำทองเหลือง ศก. 3/4 นิ้ว 1.000 อัน 177.00 177.00 0.00 0.00 177.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 144.000 ตัว 16.00 2,304.00 0.00 0.00 2,304.00

    - ประตูนำ้เหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน ศก. 4 นิ้ว

แบบพวงมาลัย (มอก.)

1.000 ชุด 6,250.00 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00

    - ค่าทำเกลียว 15.000 จุด 0.00 0.00 10.00 150.00 150.00

    - มาตรวัดนำ้ (ใบพัด 2 ชั้น) ศก. 4 นิ้ว 1.000 ชุด 22,375.00 22,375.00 0.00 0.00 22,375.00

    - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 38,729.11 62,513.30 7,495.00 8,835.00 71,348.30-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 71,348.30

4หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 6,265.90

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 6,265.90

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:24

6,265.90หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร

.170 ท่อน 471.96 80.23 0.00 0.00 80.23

    - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร

.170 ท่อน 1,795.85 305.29 0.00 0.00 305.29

    - ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่อ 90 องศา

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

1.000 อัน 216.92 216.92 0.00 0.00 216.92

    - ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่อ 90 องศา

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

2.000 อัน 80.91 161.82 0.00 0.00 161.82

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2 นิ้ว 3.000 ชิ้น 65.54 196.62 0.00 0.00 196.62

    - ยูเนียนเหล็กหน่อเกลียวใน ศก. 2 นิ้ว 2.000 ชิ้น 206.35 412.70 0.00 0.00 412.70

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว 1.000 ชิ้น 175.00 175.00 0.00 0.00 175.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อ ศก 3 นิ้ว เจาะรูลด 2 นิ้ว 1.000 อัน 505.00 505.00 0.00 0.00 505.00

    - เช็ควาล์วทองเหลือง ศก. 2 นิ้ว 1.000 ชุด 699.00 699.00 0.00 0.00 699.00

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูนำ้ทองเหลือง ศก. 2 นิ้ว 1.000 ชุด 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 4.000 ชิ้น 16.00 64.00 0.00 0.00 64.00

    - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว 1.000 แผ่น 9.00 9.00 0.00 0.00 9.00

    - เทปพันเกลียว 1.000 ม้วน 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00

    - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 เหมารวม 0.00 0.00 830.00 830.00 830.00

    - หล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.

.011 ตัน 22,474.77 247.22 3,300.00 36.30 283.52

    - ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบนำ้ ศก. 3/8 " 60.000 ม. 14.00 840.00 0.00 0.00 840.00

    - คอนกรีต 1 : 2 : 4

คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)

รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

.320 ลบ.ม. 2,121.50 678.88 306.00 97.92 776.80

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 29,561.80 5,301.68 4,436.00 964.22 6,265.90-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 6,265.90

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:24



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบนำ้ดี แบบเลขที่ 911006

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 32,451.09

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 32,451.09

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:25

32,451.09หมายเหตุ :  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

    - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M

รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.000 ท่อน 1,795.85 1,795.85 0.00 0.00 1,795.85

    - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M

รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร

2.000 ท่อน 1,120.14 2,240.28 0.00 0.00 2,240.28

    - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M

รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.000 ท่อน 195.33 195.33 0.00 0.00 195.33

    - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ยาว 4 เมตร

1.000 ท่อน 51.40 51.40 0.00 0.00 51.40

    - ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี ศก. 5 นิ้ว x 15 ซม. 3.000 ท่อน 0.12 0.36 0.00 0.00 0.36

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว 4.000 อัน 24.36 97.44 0.00 0.00 97.44

    - สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว 2.000 อัน 15.37 30.74 0.00 0.00 30.74

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว 1.000 อัน 575.00 575.00 0.00 0.00 575.00

    - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้จาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว 1.000 อัน 560.00 560.00 0.00 0.00 560.00

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 ศก. 1 1/2 นิ้ว - 2

นิ้ว

2.000 อัน 67.41 134.82 0.00 0.00 134.82

    - สามทางเหล้กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน ศก. 3 นิ้ว 3.000 อัน 825.00 2,475.00 0.00 0.00 2,475.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว 8.000 อัน 175.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00

    - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ศก. 3 นิ้ว ลด 3/4

นิ้ว

2.000 อัน 325.00 650.00 0.00 0.00 650.00

    - ข้อลดเหล็กหล่อหน้าจาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว ลด 1

นิ้ว - 2 1/2 นิ้ว

2.000 อัน 505.00 1,010.00 0.00 0.00 1,010.00

    - ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1 1/4 นิ้ว - 2

นิ้ว

2.000 อัน 45.24 90.48 0.00 0.00 90.48

    - ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่องอเหล็ก 90

องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว

11.000 อัน 18.69 205.59 0.00 0.00 205.59

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว 8.000 อัน 17.23 137.84 0.00 0.00 137.84

    - นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว 4.000 อัน 11.24 44.96 0.00 0.00 44.96

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูนำ้เหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน ศก. 3 นิ้ว

แบบพวงมาลัย

2.000 อัน 1,750.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00

    - เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้าจานมีระบาย ศก. 3 นิ้ว 2.000 อัน 4,600.00 9,200.00 0.00 0.00 9,200.00

    - ประตูน้ำทองเหลือง ศก. 3/4 นิ้ว 2.000 อัน 350.00 700.00 0.00 0.00 700.00

    - ประตูนำ้ทองเหลือง ศก. 1/2 นิ้ว 4.000 อัน 150.00 600.00 0.00 0.00 600.00

    - เกย์วัดความดัน 0-60 psi 2.000 อัน 220.00 440.00 0.00 0.00 440.00

    - เข็มขัดรัดท่อ ศก. 1/2 นิ้ว 4.000 อัน 7.00 28.00 0.00 0.00 28.00

    - เทปพันเกลียว 2.000 มัวน 10.00 20.00 0.00 0.00 20.00

    - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว 15.000 แผ่น 12.00 180.00 0.00 0.00 180.00

    - น๊อตยึดหน้าจาน 68.000 ตัว 16.00 1,088.00 0.00 0.00 1,088.00

    - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 13,442.38 27,451.09 5,000.00 5,000.00 32,451.09-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 32,451.09

4หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 16,573.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 16,573.00

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26

16,573.00หมายเหตุ :  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. 4.000 ต้น 1,120.00 4,480.00 394.00 1,576.00 6,056.00

    -

สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า

25 ตร.มม.

300.000 เมตร 11.99 3,597.00 0.00 0.00 3,597.00

    - แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบนำ้ 1.000 ชุด 1,150.00 1,150.00 200.00 200.00 1,350.00

    - อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า 5.000 ชุด 350.00 1,750.00 200.00 1,000.00 2,750.00

    - สวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ 2.000 ชุด 660.00 1,320.00 450.00 900.00 2,220.00

    - สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF

สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5

ตร.มม. ยาว 100 เมตร

40.000 เมตร 15.00 600.00 0.00 0.00 600.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 3,306.99 12,897.00 1,244.00 3,676.00 16,573.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 16,573.00

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองนำ้บาดาลขนาด 10 ลบ.ม. / ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 208,423.67

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 208,423.67

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26

208,423.67หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดิน

     - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน 16.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,584.00 1,584.00

     - ทรายหยาบ 3.000 ลบ.ม. 340.00 1,020.00 0.00 0.00 1,020.00

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว 33.610 ลบ.ฟ. 560.75 18,846.80 0.00 0.00 18,846.80

     - ตะปู ขนาด 3 นิ้ว 22.000 กก. 32.71 719.62 0.00 0.00 719.62

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) 1.500 ลบ.ม. 1,306.45 1,959.67 306.00 459.00 2,418.67

     - คอนกรีต ค.8 (STRENGTH 350 กก./ตร.ซม.

รูปทรงกระบอก หรือ 400 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์ )

4.000 ลบ.ม. 1,592.25 6,369.00 306.00 1,224.00 7,593.00

     - น้ำยากันซึม 15.000 ลิตร 85.00 1,275.00 0.00 0.00 1,275.00

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 5.000 ลบ.ม. 2,214.95 11,074.75 306.00 1,530.00 12,604.75

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)

รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

5.000 ลบ.ม. 2,214.95 11,074.75 306.00 1,530.00 12,604.75

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร

.114 ตัน 22,474.77 2,562.12 3,300.00 376.20 2,938.32

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.

.510 ตัน 21,678.13 11,055.84 3,300.00 1,683.00 12,738.84

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.

.440 ตัน 21,627.10 9,515.92 3,300.00 1,452.00 10,967.92

     - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) 32.000 กก. 28.51 912.32 0.00 0.00 912.32

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร

.300 ท่อน 195.33 58.59 0.00 0.00 58.59

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.000 ท่อน 2,403.00 2,403.00 0.00 0.00 2,403.00

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร

1.000 ท่อน 1,795.85 1,795.85 0.00 0.00 1,795.85

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M

รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร

.200 ท่อน 195.33 39.06 0.00 0.00 39.06

     - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ยาว 4 เมตร พร้อมข้อต่อ

3.000 ท่อน 74.77 224.31 0.00 0.00 224.31

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา ศก. 6 นิ้ว 2.000 อัน 1,418.39 2,836.78 0.00 0.00 2,836.78

     - หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน ศก. 6 นิ้ว 2.000 อัน 280.00 560.00 0.00 0.00 560.00

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน ศก. 6

แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 14,800.00 14,800.00 0.00 0.00 14,800.00

     - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน ศก. 3 นิ้ว 1.000 อัน 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00

     - ประตูนำ้เหล็กหล่อบนดิน ศก. 4 นิ้ว 2.000 อัน 6,250.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน ศก. 4 นิ้ว 6.000 อัน 175.00 1,050.00 0.00 0.00 1,050.00

     - ยี-โบลท์ ชั้น 15 ศก. 4 นิ้ว 1.000 ชุด 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00

4หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว 1.000 อัน 190.00 190.00 0.00 0.00 190.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน ศก. 3 นิ้ว 1.000 อัน 575.00 575.00 0.00 0.00 575.00

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา ศก. 4 นิ้ว 4.000 อัน 382.22 1,528.88 0.00 0.00 1,528.88

     - ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 องศา ศก. 3 นิ้ว 7.000 อัน 216.92 1,518.44 0.00 0.00 1,518.44

     - ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 1/2 นิ้ว 18.000 อัน 39.15 704.70 0.00 0.00 704.70

     - ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี ชั้น 13.5 ศก. 1 1/2

นิ้ว

18.000 อัน 9.80 176.40 0.00 0.00 176.40

     - ฝาครอบพีวีซี ชั้น 13.5 ศก. 1 1/2 นิ้ว 18.000 ตัว 10.00 180.00 0.00 0.00 180.00

     - ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว 1.000 อัน 9.28 9.28 0.00 0.00 9.28

     - สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว

1.000 อัน 28.04 28.04 0.00 0.00 28.04

     - ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ ศก. 4 นิ้ว 1.000 ชุด 9,870.00 9,870.00 0.00 0.00 9,870.00

     - ประเก็นยาง ศก. 3 นิ้ว 2.000 แผ่น 12.00 24.00 0.00 0.00 24.00

5หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ประเก็นยาง ศก. 4 นิ้ว 8.000 แผ่น 15.00 120.00 0.00 0.00 120.00

     - ประเก็นยาง ศก. 6 นิ้ว 2.000 แผ่น 35.00 70.00 0.00 0.00 70.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน ศก. 3/4 x 3 นิ้ว 16.000 อัน 16.00 256.00 0.00 0.00 256.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน ศก. 5/8 x 3 นิ้ว 72.000 อัน 15.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00

     - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

   งานผิวผนัง

    งานโครงสร้างวิศวกรรม

      - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) 25.000 ตร.ม. 142.14 3,553.50 82.00 2,050.00 5,603.50

   งานอื่นๆ

     - บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.000 ชุด 1,530.00 1,530.00 350.00 350.00 1,880.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x

2.435 เมตร

1.000 แผ่น 210.00 210.00 0.00 0.00 210.00

     - กรวดกรอง ศก. 1 1/4 นิ้ว - 2 1/4 นิ้ว 1.000 ลบ.ม. 1,650.00 1,650.00 400.00 400.00 2,050.00

6หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทรายกรองเร็ว 2.200 ลบ.ม. 1,650.00 3,630.00 400.00 880.00 4,510.00

   งานทาสี

     - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก

(ปูนใหม่)

25.000 ตร.ม. 28.11 702.75 31.00 775.00 1,477.75

     - งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก

(รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

10.000 ตร.ม. 173.40 1,734.00 35.00 350.00 2,084.00

     - ทาซีเมนต์เบส 29.000 ตร.ม. 110.00 3,190.00 40.00 1,160.00 4,350.00

   แอร์เรเตอร์

     - เหล็กสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว

x 6 เมตร

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

     - เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร 5.000 ท่อน 323.37 1,616.85 0.00 0.00 1,616.85

     - แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.

ฟุต

3.000 แผ่น 5,200.00 15,600.00 0.00 0.00 15,600.00

     - อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 เมตร 5.000 ท่อน 710.00 3,550.00 0.00 0.00 3,550.00

7หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6

เมตร

5.000 ท่อน 1,590.00 7,950.00 0.00 0.00 7,950.00

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

     - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 เหมารวม 0.00 0.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00

   เสาเข็ม

     - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 เมตร

หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

9.000 ต้น 1,215.00 10,935.00 276.00 2,484.00 13,419.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 129,158.72 180,466.47 23,731.00 27,957.20 208,423.67-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 208,423.67

8หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:26



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) (2111100)

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 356,428.51

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 35,623.34

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 392,051.85

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:28

392,051.85หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานเสาเข็ม

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

180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.

57.000 ต้น 1,215.00 69,255.00 276.00 15,732.00 84,987.00

   งานดิน

     - ขุดดินถมคืนฐานราก 214.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 21,186.00 21,186.00

     - ทรายหยาบ 5.000 ลบ.ม. 340.00 1,700.00 91.00 455.00 2,155.00

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว 18.760 ลบ.ฟ. 560.75 10,519.67 133.00 2,495.08 13,014.75

     - ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว 45.000 กก. 32.71 1,471.95 0.00 0.00 1,471.95

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) 5.000 ลบ.ม. 1,306.45 6,532.25 306.00 1,530.00 8,062.25

     - คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร. 29.000 ลบ.ม. 2,289.72 66,401.88 0.00 0.00 66,401.88

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ซม.) รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม 29.000 ลบ.ม. 2,289.72 66,401.88 0.00 0.00 66,401.88

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4

คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)

รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

6.000 ลบ.ม. 2,214.95 13,289.70 306.00 1,836.00 15,125.70

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม

.025 ตัน 23,577.57 589.43 3,300.00 82.50 671.93

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.

.540 ตัน 22,474.77 12,136.37 3,300.00 1,782.00 13,918.37

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.

1.510 ตัน 21,888.60 33,051.78 3,300.00 4,983.00 38,034.78

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.

2.715 ตัน 21,627.10 58,717.57 3,300.00 8,959.50 67,677.07

     - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) 145.000 กก. 28.51 4,133.95 0.00 0.00 4,133.95

   งานท่อและอุปกรณ์

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 6 นิ้ว

.200 ท่อน 3,879.45 775.89 400.00 80.00 855.89

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 4 นิ้ว

.200 ท่อน 2,403.00 480.60 250.00 50.00 530.60

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 3 นิ้ว

1.000 ท่อน 1,649.25 1,649.25 175.00 175.00 1,824.25

     - ข้อต่อสามทางเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 6

นิ้ว

1.000 อัน 1,697.08 1,697.08 0.00 0.00 1,697.08

     - ข้อโค้งเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ขนาด ศก.

6 นิ้ว

2.000 อัน 1,418.39 2,836.78 0.00 0.00 2,836.78

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด

ศก. 3 นิ้ว

3.000 อัน 575.00 1,725.00 0.00 0.00 1,725.00

     - ข้อต่อสามทางเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 4

นิ้ว

2.000 อัน 526.64 1,053.28 0.00 0.00 1,053.28

     - หน้าจานเหล็ก ขนาด ศก. 3 นิ้ว 12.000 อัน 175.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00

4หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด ศก. 4 นิ้ว 2.000 อัน 175.00 350.00 0.00 0.00 350.00

     - ฟุตวาล์วทองเหลือง ขนาด ศก. 3 นิ้ว 2.000 อัน 980.00 1,960.00 0.00 0.00 1,960.00

     - เทปพันเกลียว 10.000 ม้วน 10.00 100.00 0.00 0.00 100.00

     - ประเก็นยาง ขนาด ศก. 3 นิ้ว 12.000 แผ่น 12.00 144.00 0.00 0.00 144.00

     - ประเก็นยาง ขนาด ศก. 4 นิ้ว 1.000 แผ่น 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว 56.000 อัน 16.00 896.00 0.00 0.00 896.00

     - ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง 1.000 เหมารวม 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 111,087.94 293,582.43 18,736.00 62,846.08 356,428.51-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานตกแต่ง

     - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) 57.000 ตร.ม. 77.91 4,440.87 82.00 4,674.00 9,114.87

   งานทาสี

5หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก 57.000 ตร.ม. 28.11 1,602.27 31.00 1,767.00 3,369.27

     - งานทาสีนำ้มันและกันสนิมเหล็ก 5.000 ตร.ม. 173.40 867.00 35.00 175.00 1,042.00

     - ทาซีเมนต์เบส 95.000 ตร.ม. 110.00 10,450.00 35.00 3,325.00 13,775.00

   งานอื่นๆ

     - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 เมตร 1.000 ชุด 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

     - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม. 1.000 ชุด 210.00 210.00 300.00 300.00 510.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x

2.435 เมตร

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 ขนาด ศก. 3 นิ้ว 3.000 จุด 265.88 797.64 0.00 0.00 797.64

     - ท่อผ่านผนัง ขนาด ศก. 4 นิ้ว 1.000 จุด 369.56 369.56 0.00 0.00 369.56

     - สายยูพร้อมกุญแจ 1.000 ชุด 280.00 280.00 0.00 0.00 280.00

     - ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง 1.000 เหมารวม 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

6หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 5,994.86 23,882.34 1,983.00 11,741.00 35,623.34-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 392,051.85

7หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) แบบเลขที่ 3111030

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 250,914.05

2 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 175,017.57

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 425,931.62

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:29

425,931.62หมายเหตุ :  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

     - ขุดดินถมดินฐานราก 35.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 3,465.00 3,465.00

     - ทรายหยาบ 3.500 ลบ.ม. 340.00 1,190.00 91.00 318.50 1,508.50

   งานแบบหล่อ

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 13.940 ลบ.ฟ. 560.75 7,816.85 133.00 1,854.02 9,670.87

     - ค้ำยันเสาไม้ ขนาด ศก. 4 นิ้ว x 4.00 เมตร 48.000 ลบ.ฟ. 560.75 26,916.00 0.00 0.00 26,916.00

     - ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว 61.000 กก. 32.71 1,995.31 0.00 0.00 1,995.31

   งานคอนกรีต

     - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) .500 ลบ.ม. 1,306.45 653.22 306.00 153.00 806.22

     - คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน

(กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม.

9.500 ลบ.ม. 2,289.72 21,752.34 306.00 2,907.00 24,659.34

     - คอนกรีต 1 : 2 : 4 21.000 ลบ.ม. 2,121.50 44,551.50 306.00 6,426.00 50,977.50

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

คอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.)

รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม.

21.000 ลบ.ม. 2,121.50 44,551.50 306.00 6,426.00 50,977.50

   งานเหล็ก

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.

.065 ตัน 23,577.57 1,532.54 3,300.00 214.50 1,747.04

     - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.

1.042 ตัน 22,474.77 23,418.71 3,300.00 3,438.60 26,857.31

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.

.825 ตัน 21,888.60 18,058.09 3,300.00 2,722.50 20,780.59

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.

.470 ตัน 21,686.36 10,192.58 3,300.00 1,551.00 11,743.58

     - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.

2.620 ตัน 21,703.93 56,864.29 3,300.00 8,646.00 65,510.29

     - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) 150.000 กก. 28.51 4,276.50 0.00 0.00 4,276.50

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 118,571.62 219,217.93 17,741.00 31,696.12 250,914.05-

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานท่อและอุปกรณ์

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 4 นิ้ว

3.000 ท่อน 2,403.00 7,209.00 0.00 0.00 7,209.00

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด

ศก. 3 นิ้ว

6.000 ท่อน 1,649.25 9,895.50 0.00 0.00 9,895.50

     - หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน ขนาด ศก. 4 นิ้ว 12.000 อัน 175.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00

     - ประเก็นยาง ขนาด ศก. 4 นิ้ว 9.000 แผ่น 15.00 135.00 0.00 0.00 135.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน

ขนาด ศก. 3 นิ้ว (ตีนเป็ด)

2.000 อัน 1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน

ขนาด ศก. 4 นิ้ว (ตีนเป็ด)

1.000 อัน 1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00

     - ข้องอเหล็กหล่อ 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน 2.000 อัน 785.00 1,570.00 0.00 0.00 1,570.00

4หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ขนาด ศก. 4 นิ้ว 2.000 อัน 785.00 1,570.00 0.00 0.00 1,570.00

     - หน้าจานเหล็กหล่อ ขนาด ศก. 3 นิ้ว 26.000 อัน 175.00 4,550.00 0.00 0.00 4,550.00

     - ประเก็นยาง ขนาด ศก. 3 นิ้ว 22.000 อัน 12.00 264.00 0.00 0.00 264.00

     - น๊อตยึดหน้าจาน 160.000 อัน 16.00 2,560.00 0.00 0.00 2,560.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 องศา หน้าจาน 2 ด้าน

ขนาด ศก. 3 นิ้ว

4.000 อัน 560.00 2,240.00 0.00 0.00 2,240.00

     - สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด ศก. 3

นิ้ว

1.000 อัน 316.39 316.39 0.00 0.00 316.39

     - ประตูนำ้เหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน ขนาด ศก.

3 นิ้ว แบบพวงมาลัย

1.000 ชุด 5,150.00 5,150.00 0.00 0.00 5,150.00

     - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน

ขนาด ศก. 3 นิ้ว

1.000 อัน 575.00 575.00 0.00 0.00 575.00

     - ข้อลดกลมเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 4 นิ้ว

x 3 นิ้ว

1.000 อัน 595.00 595.00 0.00 0.00 595.00

5หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

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

     - น๊อตสกรูยึดท่อ ขนาด ศก. 3/8 นิ้ว 72.000 อัน 16.00 1,152.00 0.00 0.00 1,152.00

     - เทปพันเกลียว 24.000 ม้วน 10.00 240.00 0.00 0.00 240.00

     - ท่อผ่านผนัง ขนาด ศก. 3 นิ้ว 3.000 จุด 265.88 797.64 0.00 0.00 797.64

     - ท่อผ่านผนัง ขนาด ศก. 4 นิ้ว 1.000 จุด 369.56 369.56 0.00 0.00 369.56

     - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 เหมารวม 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

   งานปูนฉาบ ตกแต่ง

     - ฉาบปูนเรียบธรรมดาเสา,คาน 214.000 ตร.ม. 77.91 16,672.74 82.00 17,548.00 34,220.74

   งานทาสี

     - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก 214.000 ตร.ม. 28.11 6,015.54 31.00 6,634.00 12,649.54

     - งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก 28.000 ตร.ม. 173.40 4,855.20 35.00 980.00 5,835.20

     - ทาซีเมนต์เบส 64.000 ตร.ม. 110.00 7,040.00 35.00 2,240.00 9,280.00

   งานอื่นๆ

6หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก 1.000 ชุด 15,000.00 15,000.00 4,000.00 4,000.00 19,000.00

     - ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1.000 ชุด 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 7,000.00

     - เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 1.000 ชุด 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00

     - บันไดอลูมิเนียมยาาว 3.00 เมตร 1.000 ชุด 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

     - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20

ตร.ม.

7.000 แผ่น 63.00 441.00 0.00 0.00 441.00

     - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.92 x2.435

ม.

3.000 แผ่น 180.00 540.00 0.00 0.00 540.00

     - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x0.90 ม. 1.000 ชุด 630.00 630.00 0.00 0.00 630.00

     - ค่าแรงประกอบติดตั้ง 1.000 เหมารวม 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

     - เสาเข็ม คอร. 0.26 x0.26 ม. ยาว 20 ม. 8.000 ต้น 1,080.00 8,640.00 394.00 3,152.00 11,792.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 44,920.50 118,463.57 26,577.00 56,554.00 175,017.57-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 425,931.62

7หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 25,232.34

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 25,232.34

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:30

25,232.34หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ต้ง

ระบบประปา

     - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M

รวมข้อต่อตรง 1 อัน ขนาด ศก. 3 นิ้ว

10.000 ท่อน 1,795.85 17,958.50 0.00 0.00 17,958.50

     - ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี ข้อต่องอเหล็ก 90

องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว

2.000 อัน 216.92 433.84 0.00 0.00 433.84

   ระบบท่อส่งน้ำดิบ

     - ท่อ APL. หรือ ASTM x 10 ฟุต พร้อมข้อต่อ

ศก. 2 นิ้ว

10.000 ท่อน 540.00 5,400.00 10.00 100.00 5,500.00

     - สายไฟชนิดอ่อน พีวีซี แรงดัน 750 โวลว์ ศก. 4

ตร.ม.

55.000 เมตร 18.00 990.00 0.00 0.00 990.00

     - ท่อ พีวีซี ร้อยสายไฟฟ้าา ศก. 3/4 นิ้ว 7.000 ท่อน 40.00 280.00 10.00 70.00 350.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 2,610.77 25,062.34 20.00 170.00 25,232.34-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 25,232.34

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 444,967.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 444,967.50

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:30

444,967.50หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   อุปกรณ์ประปา

     - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ยาว 4 เมตร

200.000 ท่อน 598.13 119,626.00 250.00 50,000.00 169,626.00

     - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ยาว 4 เมตร

300.000 ท่อน 373.83 112,149.00 175.00 52,500.00 164,649.00

     - ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ยาว 4 เมตร

250.000 ท่อน 168.22 42,055.00 40.00 10,000.00 52,055.00

     - ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4

นิ้ว

200.000 อัน 79.91 15,982.00 0.00 0.00 15,982.00

     - ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3

นิ้ว

300.000 อัน 44.40 13,320.00 0.00 0.00 13,320.00

     - ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2

นิ้ว

250.000 อัน 17.76 4,440.00 0.00 0.00 4,440.00

     - ข้อต่อสามทาง ศก. 2 นิ้ว 1.000 อัน 32.48 32.48 0.00 0.00 32.48

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้อต่อเกลีียวนอก ศก. 4 นิ้ว 1.000 อัน 75.49 75.49 0.00 0.00 75.49

     - ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

4 นิ้ว

1.000 อัน 143.46 143.46 0.00 0.00 143.46

     - ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

3 นิ้ว

2.000 อัน 76.17 152.34 0.00 0.00 152.34

     - ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

2 นิ้ว

5.000 อัน 26.64 133.20 0.00 0.00 133.20

     - วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม

40.000 กระป๋อง 196.26 7,850.40 0.00 0.00 7,850.40

     - ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

1 นิ้ว

5.000 อัน 11.21 56.05 0.00 0.00 56.05

     - ข้องอ 90 องศาท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

1/2 นิ้ว

1.000 อัน 4.67 4.67 0.00 0.00 4.67

     - สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาด ศก. 4 นิ้ว ลด

ขนาด ศก. 2 นิ้ว

2.000 อัน 340.00 680.00 0.00 0.00 680.00

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาด ศก. 4 นิ้ว ลด

ขนาด ศก. 3 นิ้ว

2.000 อัน 340.00 680.00 0.00 0.00 680.00

     - สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว ลด

ขนาด ศก. 1 นิ้ว

7.000 อัน 14.99 104.93 0.00 0.00 104.93

     - สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี ขนาด ศก. 3 นิ้ว ลด

ขนาด ศก. 1 นิ้ว

2.000 อัน 103.00 206.00 0.00 0.00 206.00

     - หัวอุดพีวีซ๊ ขนาด ศก. 2 นิ้ว 2.000 อัน 21.80 43.60 0.00 0.00 43.60

     - หัวอุดพีวีซ๊ ขนาด ศก. 1 นิ้ว 3.000 อัน 7.00 21.00 0.00 0.00 21.00

     - หัวอุดพีวีซ๊ ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว 2.000 อัน 3.50 7.00 0.00 0.00 7.00

     - บอลวาล์ว ขนาด ศก. 3 นิ้ว 9.000 อัน 670.00 6,030.00 0.00 0.00 6,030.00

     - บอลวาล์ว ขนาด ศก. 2 นิ้ว 1.000 อัน 203.30 203.30 0.00 0.00 203.30

     - ข้อต่อตรง ขนาด ศก. 2 นิ้ว ลด ขนาด ศก. 1 นิ้ว 1.000 อัน 14.99 14.99 0.00 0.00 14.99

     - ข้อต่อสามทาง ขนาด ศก. 2 นิ้ว ลด ศก. 1/2

นิ้ว

6.000 อัน 45.60 273.60 0.00 0.00 273.60

4หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ข้อต่อตรง ขนาด ศก. 2 นิ้ว ลด ขนาด ศก. 1/2

นิ้ว

3.000 อัน 18.50 55.50 0.00 0.00 55.50

     - สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว

1.000 อัน 5.61 5.61 0.00 0.00 5.61

     - ข้อต่อตรงท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2

นิ้ว

2.000 อัน 3.74 7.48 0.00 0.00 7.48

     - ข้อต่อตรง ขนาด ศก.1 นิ้ว ลด ศก. 1/2 นิ้ว 4.000 อัน 6.10 24.40 0.00 0.00 24.40

     - บอลวาล์ว ศก. 4 นิ้ว 2.000 อัน 1,545.00 3,090.00 0.00 0.00 3,090.00

     - งานประกอบท่อและข้อต่อ 1.000 เหมาจ่าย 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 5,191.76 327,467.50 5,465.00 117,500.00 444,967.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 444,967.50

5หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบและน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ รวม 102,028.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 102,028.00

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:31

102,028.00หมายเหตุ :  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   งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ

    - เครื่องสูบนำ้บาดาลแบบ submersible ขนาด 5

แรงม้า 3 เฟส (3.7 kW ) พร้อมอุปกรณ์

1.000 เครื่อง 28,000.00 28,000.00 2,000.00 2,000.00 30,000.00

    - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดดาลขนาด 5 แรงม้า 3

เฟล (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์

1.000 ชุด 7,000.00 7,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00

    - เครื่องสูบน้ำห้อยโข่งขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส

พร้อมอุปกรณ์

2.000 เครื่อง 17,000.00 34,000.00 1,000.00 2,000.00 36,000.00

    - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5 แรงม้า 3

เฟส พร้อมอุปกรณ์

2.000 ชุด 7,000.00 14,000.00 1,000.00 2,000.00 16,000.00

   ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

     - เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมติดตั้ง 1.000 เครื่อง 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

     - ถังผสมละลายคลอรรีน 1.000 ชุด 1,028.00 1,028.00 0.00 0.00 1,028.00

     - ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ (

50 กก.)

1.000 ชุด 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ - 71,028.00 95,028.00 5,000.00 7,000.00 102,028.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 102,028.00

3หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนมะเกลือ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า

อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง สุพรรณบุรีบางปลาม้าบางปลาม้าตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า / องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้าหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 อื่นๆ รวม 16,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 16,000.00

หน้า 1

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:32

16,000.00หมายเหตุ :  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   อื่นๆ

    - ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) 1.000 จุด 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00

รวมค่าอื่นๆ - 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 16,000.00

2หน้า

ปรีชา อัยรารัตน์

25 กุมภาพันธ์ 2562 09:51:32


