
หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

โรงสูบ

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

7

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 178,604.08137,113.53โรงสูบ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 178,604.08

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 178,604.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:05



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รางระบายน้ำ

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 26,961.2420,698.02รางระบายน้ำ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 26,961.24

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,961.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:05



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายการประปา

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 6,138.974,712.86ป้ายการประปา1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 6,138.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,138.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:06



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลุกบาศก์

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 7,694.025,906.67ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลุกบาศก์1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 7,694.02

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,694.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:06



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

5

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 18,436.1514,153.35รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.)1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 18,436.15

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,436.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:07



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อระหว่างระบบ

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 159,268.70122,269.85การประสานท่อระหว่างระบบ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 159,268.70

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 159,268.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:07



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 72,149.9455,389.18การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 72,149.94

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,149.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:08



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

4

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 72,149.9455,389.18การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 72,149.94

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 72,149.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:08



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การประสานระบบไฟฟ้าภายใน

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 20,476.8715,720.00การประสานระบบไฟฟ้าภายใน1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 20,476.87

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,476.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:08



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

สระพักตะกอน

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 24,873.1419,095.00สระพักตะกอน1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 24,873.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,873.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:09



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

12

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 1,280,733.54983,213.22ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,280,733.54

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,280,733.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:10



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

7

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 813,662.87624,645.23ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม)1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 813,662.87

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 813,662.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:11



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม)

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 46,688.9635,842.90หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม)1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 46,688.96

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 46,688.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:11



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

3

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 49,300.8037,848.00ระบบท่อส่งน้ำดิบ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 49,300.80

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 49,300.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:11



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 2,605.202,000.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,605.20

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,605.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:12



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 2,605.202,000.00การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,605.20

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,605.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:12



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3026 911.82700.00ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   10  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 911.82

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 911.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:12



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

2

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน / องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

412003

ชีวาน พิมาย นครราชสีมาสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

   

(  สิฐคณัส พงษ์พิมาย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  มรกฏ ประทัพวงศ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  แพร คู่พิมาย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:12


