รายการประมาณราคา

โครงการ จ้างเหมาขยายท่อเมนประปาระบบประปาใหญ่ หยู?่ ! 11 ตำบลย่านรี
ขนาดท่อเมนประปา ท่รรี }ํ แข็ง ชฉดปลายบาน ชัน้ 8.5 ยาว 4 เมตร ๗เฉ. 3" ยาว 16 เมตร และขนาดท่อเมนประปา ฟิร?ี แข็ง ซฉดปลายบาน ชัน้ 8.5 ยาว 4 เมตร ปเ0. 2” ยาว 2,890 เมตร
สกาน?! ขยายท่อเมนประปาระบบประปาใหญ่ หยู?่ ! 11 บ้านดงขวาง ต.ย่านรี อ.กปินทรีบรุ ี 'จ.ปราจันบุรี
ฝ่าย/งาน กองช่างองตํการบรีหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกปินทรีบรุ ี จังหวัดปราจันบุรี
ประมาณการโดย ว่า?! ร.ด. เด่นดวง เภูอ่ งรีรตี รประสพ เ?เอวัน?!
ลำดับ
รายการ
?!
1 ท่อ ฟึร?ี แข็ง ชฉดปลายบาน ชัน้ 8.5 ยาว 4 เมตร ๗๐. 3"
2 ท่อ ฟิรรี }ี ชัน้ 8.5 ยาว 4 เมตร ๗๐. 3/4”
3 บอลวาลํว ฟ็ร1ี ร}ี 3"
4 ข็องอ 90 องศาท่อฟึร?ี ปเอ. 3"
5 ข็อด่อสามทาง 90 องศาลดท่อสรี'? ว่เอ. 3” X 3", ย่เปิ. 2” X 3"
6 ข้อต่อสามทาง 90 องศาท่อ?!'รรี }ี ๗๐. 2
7 ท่อ ฟิร?ี แข็ง ชฉดปลายบาน ชัน้ 8.5 ยาว 4 เมตร ย่เฉ. 2”
8 บอลวาลํว ฟ็รรี }ี 2"
9 ข้องอ 90 องศาท่อฟึร?ี ปเ0. 2
10 ข้อต่อสามทาง 90 องศาลดท่อ?}รี? ส่10. 2 X 3/4"
11 ฝาปิดท่อประปา ฬรี? ฟ:๐. 3/4”
12 นายาประสานท่อ?}รี? ขนาด 250 กรัม
รวมค่าวัสดุแสะแรงงาน
"

"

"

จำนวน

หน่วย

5 ท่อน
18 ท่อน
2 ตัว
10 ตัว
12 ตัว
10 ตัว
772 ท่อน
12 ตัว
48 ตัว
140 ตัว
140 ตัว
20 กระป๋อง

ราคาวัสดุสงิ ของ
ค่าแรงงาน
หมาย
ค่าวัสดุและแรงงาน
เหตุ
ราคาต่อหน่วย
จำนวนฝ็น
ราคาต่อหน่วย
จำนวนฝ็น
379.77
1,898.85
300.00
1,500.00
3,398.85
891.54
49.53
891.54
350.00
700.00
200.00
400.00
1,100.00
88.79
887.90
887.90
157.00
1,884.00
1,884.00
30.84
308.40
308.40
173.09
133,625.48
160.00
123,520.00
257,145.48
203.30
2,439.60
200.00
2,400.00
4,839.60
30.84
1,480.32
1,480.32
45.60
6,384.00
6,384.00
4.40
616.00
616.00
121.50
2,430.00
2,430.00
281,366.09
"

ว่า?! ร.ต..;ไไ^ะ^โ...)..ไ................. ผู้ป ระมาณการ
(เด่นตวง

..ตรวจ

ฟ่อ งร1?ตรประสพ)

(นาย'จ3ญ,โรจน์ บุตรตา)

รศวกรโยธาช่านาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคาฑฉาง
ว่า?! ร .ต ....^ ™ ^ ^ ^ ..^ ?โ ^
(นายจรูญ โรจน์ บุตรตา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(เด่นดวง

ฟ่อ งรีรีต รประสพ)

รีศ วกรโยธาชำนาญการ

(นายศรีพงพ์ คำงอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.ธ

สรุปผลการประมาณราคา
ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลย่าน1 อำ๓อกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
งานอาคาร
เจ้าของงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
สถานที่
ซยายท่อเมนประปาระบบประปาใหญ่ หมูท่ ่ี 11 ต.ย่านรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
แบบเลขที่
ก่อสร้างขยายท่อเมนประปาระบบประปาใหญ่ หมูท่ ่ี 11 บ้านดงขวาง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
จำนวน 1 แผ่น
ประเภท

ประมาณราคาเมื่อ
ที่

1
2
3
4

2 5 &ฝ็ 2560
รายการ

ด่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมเป็นเงิน (บาท)

ประเภทงานอาคาร
ประเภทงานทาง
ประ๓ทงานชลประทาน
ประ๓ทงานสะพานและท่อเหลีย่ ม

ด่าก่อสร้างทัง้ หมดรวม
เป็นเงิน (บาท)

เกิว(ปอโ โ

281,366.09

367,858.03

1.3074

หมายเหตุ
ค001๐1- ? (พื้นที่ฝนตกซุก 1)
ฝ็นล่วงหน้าจ่าย 096
ฝ็นประกันผลงานหัก 096
ดอกเส์ยฝ็นกู 696
ภาษีมูลค่าเษีม 796
งานป้ายประชาส้มพัน

ทั้(พร้อมติดตั้ง)

งานป๋ายโครงการ (พร้อม?เดดั้ง)

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทัง้ สิน
คิดเป็นเงินประมาณ
ตัวอักษร
ความยาวรวมทังหมด
เฉลีย่ ราคาประมาณ

367,858.03
355,000.00
สามแสนห้าหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน
2.906
1 2 2

ม.
บาท/ม.

ประมาณการโดย ว่าที่ ร.ต.
(เด่นดวง เนือ่ งวิจติ รประสพ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายจรุญโรจน์ บุตรตา)
ผูอ้ ำนวยการกองช่าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจรูญโรจน์ บุตรตา)

(นายจรูญโรจน์ บุตรตา)
ผูอ้ ำนวยการกองชำง

ว่าทื ร.ต.
(เด่นดวง เนึองวิจติ รุประสพ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
..ควรอนุมตั ิ
(นางสาวสุพซรสิริ มาทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนดาบสย่านริ

(นายสิรพิ งษ์ คำงอก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
.อนุมตั ิ
(นายปกรณ์ สมบัตมิ าก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลฟานริ

