ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้านวัดจันทร์ หมู่ 3 บ้านเด่น หมู่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,600.00 บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านเด่น หมู่ 7 (ตามแบบ อบต.บ้านจันทร์) ณ
บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 และบ้านเด่น หมู่ 7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
4.ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 90,600.00 บาท
5.บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4), แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6.รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1.นายอนุชิต อินต๊ะหล่อ
2.นายปิยณัฐ วัฒนา
3.นายอนุชา หมื่นแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 41,600.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 (ตามแบบ อบต.บ้านจันทร์) ณ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3
ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 41,600.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4), แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นายอนุชิต อินต๊ะหล่อ
2 .นายปิยณัฐ วัฒนา
3. นายอนุชา หมื่นแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงบ่อขยะ

ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์

ประเภทงาน

ปรับปรุงบ่อขยะ

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์

แบบเลขที่

.......................

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

15

กุมภาพันธ์

ลาดับที่

รายการ

1

ประเภทขุดลอกน้าดอกไม้ไหว

2

ป้ายโครงการ...................ป้าย

3

ค่าขนย้ายเครื่องจักร

เดือน

ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม
เป็นเงิน (บาท)

FACTOR
F

29,553.20

1.3074

-

ปร.4

จานวน 2

แผ่น

พ.ศ. 2560
ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมดรวม
เป็นเงิน (บาท)

38,637.85

-

หมายเหตุ

ดอกเบี้ย
เงินกู้ ..6...%

3,000
ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก...7.. .%

สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

41,637.85

คิดเป็นเงินประมาณ

41,600.00

ราคาวัสดุ
ประจาเดือน
ธันวาคม 2559

(ตัวอักษร) ห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน
( ลงชื่อ )………………………………………ผู้ประมาณการ
นายช่างโยธาปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะนี้และยึดประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคา
กลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
( ลงชื่อ )……………………………………………ประธานกรรมการ
( นายอนุชิต อินต๊ ะหล่อ)
ปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านจันทร์
( ลงชื่อ )……………………………………………กรรมการ
( นายอนุชา หมื่นแก้ ว)
หัวหน้ าสานักปลัด

( ลงชื่อ )……………………………………………กรรมการ
นายปิ ยณัฐ วัฒนา
นายช่างโยธา องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านจันทร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้านเด่น หมู่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 49,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านเด่น หมู่ 7 (ตามแบบ อบต.บ้านจันทร์) ณ
บ้านเด่น หมู่ 7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 49,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4), แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1. นายอนุชิต อินต๊ะหล่อ
2 .นายปิยณัฐ วัฒนา
3. นายอนุชา หมื่นแก้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปรับปรุงบ่อขยะ

ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์

ประเภทงาน

ปรับปรุงบ่อขยะ

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ตาบลบ้านจันทร์ อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจันทร์

แบบเลขที่

.......................

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

17

กุมภาพันธ์

ลาดับที่

รายการ

1

ประเภทขุดลอกน้าห้วยหอย

2

ป้ายโครงการ...................ป้าย

3

ค่าขนย้ายเครื่องจักร

เดือน

ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม
เป็นเงิน (บาท)

FACTOR
F

35,404.40

1.3074

-

ปร.4

จานวน 2

แผ่น

พ.ศ. 2560
ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมดรวม
เป็นเงิน (บาท)

46,287.71

-

หมายเหตุ

ดอกเบี้ย
เงินกู้ ..6...%

3,000
ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก...7.. .%

สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

49,287.71

คิดเป็นเงินประมาณ

49,000.00

ราคาวัสดุ
ประจาเดือน
ธันวาคม 2559

(ตัวอักษร) หกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน
( ลงชื่อ )………………………………………ผู้ประมาณการ
นายช่างโยธาปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะนี้และยึดประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคา
กลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
( ลงชื่อ )……………………………………………ประธานกรรมการ
( นายอนุชิต อินต๊ ะหล่อ)
ปลัด องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านจันทร์
( ลงชื่อ )……………………………………………กรรมการ
( นายอนุชา หมื่นแก้ ว)
หัวหน้ าสานักปลัด

( ลงชื่อ )……………………………………………กรรมการ
นายปิ ยณัฐ วัฒนา
นายช่างโยธา องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านจันทร์

