ตาราง ปปช. ๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้ างทีไ่ ม่ ใช่ งานก่อสร้ าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องกรองน้้าดื่ม ระบบ RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5 บริเวณศาลาประชาคม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 164,700.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3. วันที่ก้าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เป็นเงิน 164,700.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
4.1 ร้านโอโซนเครื่องกรองน้้า
4.2 ร้านพี แอนด์ วาย กรองน้้า
4.3 ร้านนวัตรเครื่องกรองน้้า
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
6.1 นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
6.2 นางบุศรา ช่างเรือนกุล
ต้าแหน่ง หัวหน้าส้านักปลัด
กรรมการ
6.3. นางสาวมนัสพร หอมชะเอม ต้าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

สรุ ปผลการประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง

แบบ ปร.5

ส่ วนราชการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
ประเภท
ค่าจัดซื้อเครื่ องกรองน้ าดื่ม พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5
เจ้ าของโครงการ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านนา
สถานทีต่ ดิ ตั้ง
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ฝ่ ายงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จานวน 1 แผ่น
ประมาณการเมือ่ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้ านนา กาหนด
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมค่าก่อสร้าง
ลาดับ
รายการ
FACTOR F
ที่
เป็ นเงิน (บาท)
เป็ นเงิน (บาท)
1
2

สรุ ป

ประเภทงาน คุรุภณั ฑ์เครื่ องกรองน้ าดื่ม
.งานคุรุภณั ฑ์
ป้ ายโครงการ
เงื่อนไข
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %
รวมราคาค่าดาเนินการทั้งสิ้น
คิดเป็ นราคาค่ าก่ อสร้ าง

158,038.00
6,700.00
-

-

หมายเหตุ

158,038.00 ระยะเวลาทางาน วัน
6,700.00
164,738.00
164,700.00

หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ พนั เจ็ดร้ อยบาทถ้ วน
ตัวอักษร
ขนาดหรื อเนื้อที่
ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ
บาท/ตร.ม ค่าน้ ามันดีเซล
บาท/ลิตร
หมายเหตุ ค่า Factor F จากหลักเกณฑ์ตาราง Factor F ตามหนังสือ ที่ กค 0421.5/ว195 ลว. 16 พฤษภาคม 2559
เรื่ อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับใช้เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลางจึงกาหนดและประกาสให้ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับใช้เป็ นเกณฑ์ในการราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางก่อสร้าง ที่อตั ราร้อยละ 6.00 ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศแปลงแปลง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างได้ดาเนินการกาหนดราคากลางเพื่อใช้ประกอบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วและเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานก่อสร้าง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง ..........................................................
นางบุศรา ช่างเรื องกุล
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ..........................................................
นางสาวมนัสพร หอมชะเอม
ตาแหน่ง ตาแหน่งครู ค.ศ. 1...........................................................
ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ผูอ้ านวยการกองช่าง ...........................................................
ตรวจสอบ
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ผูอ้ านวยการกองช่าง ...........................................................
เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ พ่วงผจง
ปลัด อบต.บ้านนา................................................................
อนุมตั ิ
นางพัชราพร หวังวีระ
รองนายก อบต.บ้านนา รักษาราชการแทน................................................
นายก อบต.บ้านนา

แบบ ปร.4
ประมาณราคา
ปริ มาณงาน
สถานทีต่ ดิ ตั้ง
ฝ่ ายประมาณราคา
ประมาณการโดย

ค่าจัดซื้อเครื่ องกรองน้ าดื่ม พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5
เครื่ องกรองน้ าดื่มระบบ RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน พร้อมติดตั้ง
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5
กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่ ผูอ้ านวยการกองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา

ลาดับ
ที่
1

แผ่นที่ 1/1

รายการ

ชุดเครื่องกรองนา้ ดืม่ ระบบ RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน
ประกอบด้ วย

จานวน

หน่ วย

1.00

ชุด

แบบเลขที่
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้ านนา กาหนด
ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รวมวัสดุ+
ราคาวัสดุ
ค่ าแรงงาน
ค่ าแรง
หมายเหตุ
ราคาหน่ วยละ จานวนเงิน ราคาหน่ วยละ จานวนเงิน
เป็ นเงิน (บาท)
131,100.00 131,100.00
-

-

131,100.00
-

1.1 ชุด เครื่ องกรองถังไฟเบอร์ ใส่สารคาร์บอน,สารแมงกานิส,

-

-

สารเรซิ้น Ø ไม่นอ้ ยกว่า 0.20 เมตร สูงไม่นอ้ ยกว่า 1.00 เมตร จานวน 3 ใบ

-

-

1.2ปั๊ มสูบน้ าหัวสแตนเลส ขนาด 1 แรง(HP) พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง

-

-

ครบชุดจานวน 2 ตัว

-

-

พร้ อมติดตั้ง

1.3 ชุดไส้กรองน้ า อาร์โอเมมเบน (RO-Membrane) จานวน 3 ชุด
1.4 ชุดอุปกรณ์ ฟิ วล์ ,ระบบป้ องกันไฟรั่ว , ไฟดูด ,ไฟรัดวงจร จานวน 1 ชุด
2

เครื่องผลิตแสง UV ขนาด 20 วัตต์

1.00

ชุด

9,000.00

9,000.00

9,000.00

3

ถังใส่ นา้ สแตนเลสขนาด 1,000 ลิตร

1.00

ใบ

9,900.00

9,900.00

9,900.00

4

ถังใส่ นา้ นา้ พลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร

1.00

ใบ

7,000.00

7,000.00

7,000.00

5

สายอลูมเิ นียม THWA สายกลม เบอร์ 25 ตร.มม..

50.00

ม.

18.00

900.00

-

900.00

6

แร็คพร้ อมลูกถ้ วย 2 ช่ อง

2.00

ชุด

69.00

138.00

-

138.00

รวมค่ าวัสดุงานต้ นทุน

158,038.00

แบบ ปร.4
ประมาณราคา
ปริ มาณงาน
สถานทีต่ ดิ ตั้ง
ฝ่ ายประมาณราคา
ประมาณการโดย

ค่าจัดซื้อเครื่ องกรองน้ าดื่ม พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5

แผ่นที2่ /2

เครื่ องกรองน้ าดื่มระบบ RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน พร้อมติดตั้ง
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5
กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่ ผูอ้ านวยการกองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา

ลาดับ
ที่

แบบเลขที่
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้ านนา กาหนด
ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รวมวัสดุ+
ค่าแรงงาน
ค่าแรง

ราคาวัสดุ
รายการ

จานวน

หน่วย

ราคาหน่วยละ

จานวนเงิน

เป็ นเงิน (บาท)

-

-

-

6,700.00

-

-

-

-

-

-

-

2.งานคุรุภณ
ั ฑ์
2.1 มิเตอร์ไฟฟ้ า ขนาด 15(45)แอมป์ 1 เฟส 2 สาย

จานวนเงิน

1.00

จุด

6,700.00

6,700.00

ราคาหน่วยละ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมค่าวัสดุและค่าแรง

6,700.00

หมายเหตุ

