แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง
.........................................................................................................................................................................................................
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓
.........................................................................................................................................................................................................
ตำบลหนองปากโลง
2. หน่
การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
วยงานเจ้าของโครงการ องค์
..........................................................................................................................................................
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .............................................................................................................................................
5,000,000.00
บาท
4. ลักษณะงาน
ปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตประปา
โดยสังเขป ......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....................................................
23 ธันวาคม 2562
เป็นเงิน ................................................................................
4,788,573.94
บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 รายงาน ปร.4
6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
6.3 รายงาน ปร.6
6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 ประพนธ์ เฟื่องฟู ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 อรรถพล เทศวิรัช กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
7.3 พรชัย กิติคุณ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประพนธ์ เฟื่องฟู
02 มกราคม 2563 13:49:34

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตประปา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา
และขยายเขตประปาภายใน
หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง
เมืองนครปฐม
หนองปากโลง
อำเภอ
จังหวัด
นครปฐม
แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

1

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

รวม

3,566,953.60

2

อื่นๆ

รวม

111,754.20

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

หมายเหตุ

3,678,707.80

3,678,707.80

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพนธ์ เฟื่องฟู
25 ธันวาคม 2562 09:15:58
หน้า 1

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
หน่วย : บาท
ลำดับที่
1

รายการ

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

จำนวน

หน่วย

- ท่อ HDPE (PE100) ขนาด 110 มม.ชั้น PN 10

9,900.000

เมตร

248.00

2,455,200.00

83.31

824,769.00

3,279,969.00

- ท่อ HDPE (PE100) ขนาด 90 มม.ชั้น PN 10

100.000

เมตร

166.40

16,640.00

58.83

5,883.00

22,523.00

- ข้องอ 90 องศา แบบเชื่อม ขนาด 110 มม.

10.000

ตัว

452.00

4,520.00

0.00

0.00

4,520.00

- สามทางแบบเชื่อม ขนาด 110 มม.

35.000

ตัว

588.00

20,580.00

0.00

0.00

20,580.00

- สามทางลดแบบเชื่อม ขนาด 110x90 มม.

10.000

ตัว

670.00

6,700.00

0.00

0.00

6,700.00

- ฝาปิดแบบเชื่อมขนาด 110 มม.

6.000

ตัว

304.00

1,824.00

0.00

0.00

1,824.00

- ฝาปิดแบบเชื่อมขนาด 90 มม.

10.000

ตัว

263.00

2,630.00

0.00

0.00

2,630.00

- ประตูน้ำปีกผีเสื้อ แบบมือโยก ขนาด 4 นิ้ว

8.000

ตัว

1,450.00

11,600.00

0.00

0.00

11,600.00

- ประตูน้ำใต้ดินเหล็กหล่อพร้อมบ่อคลุมคอนกรีต
ขนาด 4 นิ้ว

11.000

ตัว

6,500.00

71,500.00

0.00

0.00

71,500.00

- ชุดสตับเอ็น แหวนเหล็ก น็อต ประเก็นยาง 110
มม. (ชุดคู่)

8.000

ชุด

1,647.00

13,176.00

0.00

0.00

13,176.00

หมายเหตุ

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

ประพนธ์ เฟื่องฟู
25 ธันวาคม 2562 09:15:58

หน้า 2

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
หน่วย : บาท
ลำดับที่

2

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

รายการ

จำนวน

หน่วย

- ชุดสตับเอ็น แหวนเหล็ก น็อต ประเก็นยาง 110
มม. (ชุดข้าง)

22.000

ชุด

1,041.00

22,902.00

0.00

0.00

22,902.00

- แคล้มรัดแยกPE ขนาดตั้งแต่ 110x1/2- 2 นิ้ว

300.000

ตัว

150.00

45,000.00

0.00

0.00

45,000.00

- หน้าแปลน PVC ขนาด 4 นิ้ว

8.000

ชุด

375.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

- ค่าแรงงานเชื่อมท่อ ต่อท่อและอุปกรณ์

1.000

งาน

0.00

0.00

61,029.60

61,029.60

61,029.60

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

-

-

13,854.40

2,675,272.00

61,171.74

891,681.60

3,566,953.60

- งานตัด-รื้อผิวจราจรเดิม พร้อมนำออกพื้นที่

300.000

ตร.ม.

0.00

0.00

70.00

21,000.00

21,000.00

- คอนกรีตซ่อมแซม 240 ksc.

36.000

ลบ.ม.

2,214.95

79,738.20

306.00

11,016.00

90,754.20

-

-

2,214.95

79,738.20

376.00

32,016.00

111,754.20

หมายเหตุ

อื่นๆ

รวมค่าอื่นๆ
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

ประพนธ์ เฟื่องฟู
25 ธันวาคม 2562 09:15:58

3,678,707.80

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
กลุ่มงาน/งาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา
และขยายเขตประปาภายใน
หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง
เมืองนครปฐม
หนองปากโลง
อำเภอ
จังหวัด
นครปฐม
แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

23 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ
และแรงงาน

หมายเหตุ

ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประพนธ์ เฟื่องฟู
25 ธันวาคม 2562 09:15:57
หน้า 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/โครงการปรั
ปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน
๓ ตำบลหนองปากโลง
ตำบล บหนองปากโลง
อำเภอ หมูเมื่ทอี่ งนครปฐม
จังหวัด
นครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
3

หน้า

23 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
ลำดับที่
1

รายงาน

ค่างานต้นทุน

ปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตประปา

Factor F

3,678,707.80

ค่าก่อสร้าง

1.3017

รวมค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

ประพนธ์ เฟื่องฟู
25 ธันวาคม 2562 09:15:58

4,788,573.94

หมายเหตุ

4,788,573.94
4,788,573.94

บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

ปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/โครงการปรั
ปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน
๓ ตำบลหนองปากโลง
ตำบล บหนองปากโลง
อำเภอ หมูเมื่ทอี่ งนครปฐม
จังหวัด
นครปฐม

สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
3

หน้า

23 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท
ลำดับที่

รายงาน

ค่างานต้นทุน

Factor F

ค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย
0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้
6 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7 %

รวมค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

ประพนธ์ เฟื่องฟู
25 ธันวาคม 2562 09:15:58

4,788,573.94

4,788,573.94

บาท ต่อ 1 หน่วย

หน้า 2 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/โครงการปรั
ปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน
๓ ตำบลหนองปากโลง
ตำบล บหนองปากโลง
อำเภอ หมูเมื่ทอี่ งนครปฐม
จังหวัด
นครปฐม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

3

หน้า

23 ธันวาคม 2562

ประพนธ์ เฟื่องฟู
( ประพนธ์ เฟื่องฟู )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
อรรถพล เทศวิรัช
( อรรถพล เทศวิรัช )
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประพนธ์ เฟื่องฟู
25 ธันวาคม 2562 09:15:58

พรชัย กิติคุณ
( พรชัย กิติคุณ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง
ตำบล หนองปากโลง
อำเภอ เมืองนครปฐม
จังหวัด
นครปฐม

แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
มีจำนวน

1

ชุด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

คำนวณราคากลาง

หน่วย : บาท
ลำดับที่
1

รายงาน

ค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงท่อเมนประปาและขยายเขตประปา จำนวน 1 หลังละ 4,788,573.94 บาท

สรุป

ราคากลาง

หมายเหตุ
4,788,573.94

4,788,573.94

ราคากลาง (........... สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์ ...........)

ประพนธ์ เฟื่องฟู
25 ธันวาคม 2562 09:16:00

หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.6

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)/โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา และขยายเขตประปาภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปากโลง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

หนองปากโลง

อำเภอ

เมืองนครปฐม

จังหวัด

แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ
คำนวณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง
มีจำนวน

ชุด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

ประพนธ์ เฟื่องฟู
( ประพนธ์ เฟื่องฟู )
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล เทศวิรัช
( อรรถพล เทศวิรัช )
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรชัย กิติคุณ
( พรชัย กิติคุณ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

นครปฐม

