
ปร.4 แผนที่ 1/1

กลุมงาน/งาน ประปา

โครงการ ขยายระบบประปาภูเขา  บานหนาถ้ํา  หมูที่  8

สถานที่กอสราง   หมูที่ 8  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานวณราคาโดย นายสิรินัน  สุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง เมื่อวันที่    2        มีนาคม   2559 

ลําดับ

ที่ หนวยละ จํานวนเงิน หนวยละ จํานวนเงิน

1 ทอ พีวีซี.Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 1,170.00  เมตร 38.55      45,103.50     25.00    29,250.00   74,353.50       

2 ทอ พีวีซี.Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 200.00     เมตร -          -               25.00    5,000.00     5,000.00         

3 จุดจายน้ํา 3.00         จุด 23.83      71.49            -              71.49              

4 น้ํายาประสานทอ  250  กรัม 5.00         กระปอง 140.19    700.95          -        -              700.95            

5 อุปกรณอื่น 1.00         งาน 1,000.00 1,000.00       -        -              1,000.00         

81,125.94

 ภายใตเงื่อนไข

 - Factor  F ปรับปรุงใหม :  กค. 0421.5/5573  ลว. 30 มีนาคม 2555

 - ราคาวัสดุกอสราง  สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน  กุมภาพันธ  2559

 - ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา  ที่  อ.เมือง  20.00 - 20.99 บาท/ลิตร  

 - บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง  มีนาคม  2556

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

ยอดยกไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

รายการ จํานวน หนวย

จุดที่  1

จุดที่  2

รวม
คาแรง/เครื่องจักรคาวัสดุ



ปร.5 แผนที่ 1/1

โครงการ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน 1 หนา

หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง

1 ประปา 1.2726

รวมคากอสราง

ปรับลดคงเหลือ

      คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

           (นายสิรินัน   สุวรรณ)

ลงชื่อ                 กรรมการ ลงชื่อ    กรรมการ

 (นางนิภาภรณ  เพ็งทอง)  (นางสาวปทมา  สมศักดิ)์

ราคากลางที่กําหนด  ณ  วันที่   2      มีนาคม  2559       รวมทั้งสิ้น   103,000  บาท

   ลงชื่อ...................................................ผูเห็นชอบ

            (นายสุรศักดิ์  วงษอําไพวรรณ)  

                        ปลัดเทศบาล

   ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติ

                      (นายจริน   รักสนิท)

            นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

(ตัวอักษร) 

งาน/กลุมงาน

แบบเลขที่

 หมายเหตุ

 หนึ่งแสนสามพันบาทถวน

103,000.00     

103,240.87     

สถานที่กอสราง

แบบสรุปคากอสราง

 ลําดับที่ Factor F

ประปา

รายการ

เทศบาลตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

(บาท)

กลุมงาน/งาน

คางานตนทุน คากอสราง

(บาท)

103,240.87     

ขยายระบบประปาภูเขา  บานหนาถ้ํา  หมูที่  8

81,125.94       

  หมูที่ 8  ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กําหนดราคาโดย              นายสิรินัน  สุวรรณ         ผูอํานวยการกองชาง                                        เมื่อวันที่    2     มีนาคม     2559



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 

 

 

( นางประภาพร  ผลไชย)                                           ( นางสาวสุภาพร  คงเพชร) 

                    นิติกรชํานาญการ                                            นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                                                             

1. ช่ือโครงการ  ขยายระบบประปาภูเขาบานหนาถํ้า    หมูท่ี  8     ตําบลนาเหรง  

/หนวยงานเจาของโครงการ   กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  103,000.- บาท 

3. ลักษณะงาน 

      โครงการขยายระบบประปาภูเขาบานหนาถํ้า    หมูท่ี  8  จํานวน  2 จุด  จุดท่ี 1 โดยใชทอพีวีซี  ช้ัน  

8.5 ขนาดเสน  2  นิ้ว  ความยาวรวม  1,170 เมตร  จุดท่ี  2  ขยายทอประปา(เฉพาะคาแรงงาน) 

บริเวณบานนายสุรินทร  ชูแกว  ขนาด  2  นิ้ว  ความยาวรวม  200  เมตร  ตามแบบเทศบาลตําบลนาเห

รงกําหนด  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการช่ัวคราว 2 ปาย   

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  2  มีนาคม 2559 เปนเงิน  103,000.- บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

3.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 

3.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5) 

6.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

6.1 นายสิรินัน  สุวรรณ               ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง 

6.2 นางนิภาภรณ  เพ็งทอง          ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายฯปฏิบัติการ 

6.3 นางสาวปทมา  สมศักด์ิ          ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ                                                             

 

 


	 ปร4
	ปร5

