
แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาพิมายชีวาน

412003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    27 กันยายน 2564

19

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 178,604.08โรงสูบ จำนวน 1 หลังละ 178,604.08 บาท

2 26,961.24รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 26,961.24 บาท

3 6,138.97ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 6,138.97 บาท

4 7,694.02ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลุกบาศก์ จำนวน 1 หลังละ 7,694.02 บาท

5 18,436.15รั้ว-ประตูรั้ว (25X25 ม.) จำนวน 1 หลังละ 18,436.15 บาท

6 159,268.70การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 159,268.70 บาท

7 72,149.94การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 72,149.94 บาท

 4หน้า 1 จาก

 มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:33



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาพิมายชีวาน

412003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    27 กันยายน 2564

19

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8 72,149.94การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 72,149.94 บาท

9 20,476.87การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1 หลังละ 20,476.87 บาท

10 24,873.14สระพักตะกอน จำนวน 1 หลังละ 24,873.14 บาท

11 1,280,733.54ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 1,280,733.54 บาท

12 813,662.87ถังน้ำใสขนาด 100 ม.³ (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 813,662.87 บาท

13 46,688.96หอถังสูงขนาด 30 ม.³ (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 46,688.96 บาท

14 49,300.80ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 49,300.80 บาท

 4หน้า 2 จาก

 มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:33



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาพิมายชีวาน

412003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    27 กันยายน 2564

19

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

15 2,605.20การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 2,605.20 บาท

16 2,605.20การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 2,605.20 บาท

17 911.82ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 หลังละ 911.82 บาท

18 118,984.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

19 75,640.44งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 4หน้า 3 จาก

 มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:33



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นครราชสีมาพิมายชีวาน

412003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    27 กันยายน 2564

19

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 4 จาก 4

                 ราคากลาง 2,977,885.88

ราคากลาง (........... สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์ ...........)

สรุป

 4หน้า 4 จาก

 มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:33



จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 9 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21 )

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ชีวาน พิมาย นครราชสีมา

มีจำนวน

เมื่อวันที่    27 กันยายน 2564

412003

องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน องค์การบริหารส่วนตำบลชีวานหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

   

(  แพร คู่พิมาย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  สิฐคณัส พงษ์พิมาย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  มรกฏ ประทัพวงศ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 มรกฏ ประทัพวงศ์

27 กันยายน 2564 14:02:33


