ปร.4 แผนที่ 1/1

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
กลุมงาน/งาน
ประปา
โครงการ
ขยายระบบประปาหมูบานหมูที่ 3 บานนาเหรง
สถานที่กอสราง
หมูที่ 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่
คํานวณราคาโดย
นายสิรินัน สุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

รายการ

ทอ พีวีซี.Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5
ทอ พีวีซี.Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5
จุดจายน้ํา 3 "ลด 1/ 2 "
จุดจายน้ํา 2 "ลด 1/ 2 "
น้ํายาประสานทอ 250 กรัม
อุปกรณอื่น
ยอดยกไป

จํานวน

หนวย

คาวัสดุ
หนวยละ จํานวนเงิน

2,130.00 เมตร
82.90
1,640.00 เมตร
38.50
43.00
จุด
44.86
36.00
จุด
37.39
10.00 กระปอง 140.19
1.00 งาน 2,000.00

176,577.00
63,140.00
1,928.98
1,346.04
1,401.90
2,000.00

คาแรง/เครื่องจักร
หนวยละ จํานวนเงิน

35.00
25.00
-

รวม

74,550.00
41,000.00
-

251,127.00
104,140.00
1,928.98
1,346.04
1,401.90
2,000.00
361,943.92
.

ภายใตเงื่อนไข
- Factor F ปรับปรุงใหม : กค. 0421.5/5573 ลว. 30 มีนาคม 2555
- ราคาวัสดุกอสราง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย จังหวัดนครศรีฯ เดือน มกราคม 2559
- ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อ.เมือง 20.00 - 20.99 บาท/ลิตร
- บัญชีคาแรงงาน/ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลางงานกอสราง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556

ปร.5 แผนที่ 1/1

แบบสรุปคากอสราง
กลุมงาน/งาน
ประปา
ขยายระบบประปาหมูบานหมูที่ 3 บานนาเหรง
โครงการ
สถานที่กอสราง
หมูที่ 3 ตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจํานวน
1
หนา
หนวยงานเจาของโครงการ/งานกอสราง
เทศบาลตําบลนาเหรง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กําหนดราคาโดย
นายสิรินัน สุวรรณ
ผูอํานวยการกองชาง
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
คางานตนทุน
คากอสราง
หมายเหตุ
ลําดับที่
รายการ
Factor F
(บาท)
(บาท)
361,943.92
460,609.83
1 งาน/กลุมงาน
ประปา
1.2726
รวมคากอสราง
ปรับลดคงเหลือ
(ตัวอักษร)

460,609.83
460,000.00

สี่แสนหกหมื่นบาทถวน

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิรินัน สุวรรณ)
ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวปทมา สมศักดิ)์
(นางสายฝน ยกชู)
ราคากลางที่กําหนด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 รวมทั้งสิ้น 460,000 บาท

ลงชื่อ...................................................ผูเห็นชอบ
(นายสุรศักดิ์ วงษอําไพวรรณ)
ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ..................................................ผูอนุมัติ
(นายจริน รักสนิท)
นายกเทศมนตรีตําบลนาเหรง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1. ชื่อโครงการ ขยายระบบประปาหมูบาน บานนาเหรง หมูที่ 3 ตําบลนาเหรง
/หนวยงานเจาของโครงการ กองชางเทศบาลตําบลนาเหรง
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 460,000.- บาท
( นางประภาพร ผลไชย)
( นางสาวสุภาพร คงเพชร)
3. ลักษณะงาน
ขยายระบบประปาหมู
บาน บานนาเหรง หมูที่ 3 โดยใชทอนัพีกวจัีซดี การงานทั
ชั้น 8.5 ่วไปปฏิ
ขนาดเส
นิติกรชํานาญการ
บัตนิกผาราศูนยกลาง
3 นิ้ว ความยาวรวม 2,130 เมตร พรอมจุดจายน้ําจํานวน 43 จุด และเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
ความยาวรวม 1,640 พรอมจุดจายน้ํา 36 จุด ตามแบบเทศบาลตําบลนาเหรงกําหนด พรอมปาย
ประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว 2 ปาย
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2559 เปนเงิน 460,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
3.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)
3.2 แบบสรุปคากอสราง (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายสิรินัน สุวรรณ
6.2 นางสายฝน ยกชู
6.3 นางสาวปทมา สมศักดิ์

ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
ตําแหนง หัวหนาฝายอํานวยการ
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

