ปร.4

รายละเอียดการประมาณการราคาก่อสร้าง
รายการประมาณการ โครงการติดตั้งไฟฟ้ าส่ องสว่างทางสาธารณะ
เจ้าของโครงการ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแมด
สถานที่ดาเนิ นการ หมู่ 3 ตาบลบ้านแมด อ.บุณฑริ ก จ.อุบลราชธานี
ราคากลาง ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ที่

รายการ

หน่วย

ราคาวัสดุ
ต่อหน่วย

รวมเงิน
ค่าวัสดุ

ค่าแรง
ต่อหน่วย

รวมเงิน
ค่าแรง

รวมค่าวัสดุ
หมายเหตุ
และค่าแรง

1 งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้ อมอุปกรณ์ ประกอบ
- เสาไฟฟ้ าสู ง 9 เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ประกอบ 10.00 ต้น ####### 110,000.00
110,000.00
- โคมไฟ 250 W.Hps. พร้อมอุปกรณ์
10.00 โคม 9,000.00 90,000.00
90,000.00
- ค่าทาสีและติดตัง้ แผ่นสะท้อนแสงชนิด Prismatic Grade 10.00 ชุด
150.00 1,500.00
1,500.00
- ฐานเสาไฟฟ้ าขนาด 0.40x0.80x1.20 เมตร
10.00 แห่ง 3,000.00 30,000.00 500.00 5,000.00 35,000.00
- ทรายหยาบรองพื้น
12.00
330.00
3,960.00 99.00 1,188.00
5,148.00
2
- สาย NYY 3x10 mm (เดินระหว่างเสา)
360.00 เมตร 177.00 63,720.00 22.00 7,920.00 71,640.00
2
- สาย THW 1x2.5 mm (เดินจากโคนเสาถึงดวงโคม) 100.00 เมตร
9.00
900.00
6.00
600.00
1,500.00
- สาย THW 1x25 mm2
80.00 เมตร
12.00
960.00 23.00 1,840.00
2,800.00
- แร็กพร้อมลูกถ้วยสองช่อง
2.00
69.00
138.00
138.00
- ท่อ HDPE ศก.mm (สาหรับร้อยสายใต้ดนิ )
350.00
88.00 30,800.00
30,800.00
- ค่าขุดดินระหว่างเสา
350.00
6.00 2,100.00
2,100.00
- Ground rod
10.00 ชุด
350.00
3,500.00
3,500.00
2 - งานติดตั้งตู้ควบคุม
- รีเลย์พร้อมโฟโต้เชล 60 A 1 ph 220 V
1.00 ชุด 4,200.00
4,200.00
4,200.00
- เชฟตี้สวิทซ์ 60 A 1 ph 220 V
1.00 ชุด 4,800.00
4,800.00
4,800.00
- ค่าแรงติดตัง้
10.00
1,000.00 10,000.00 10,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
342,978.00
30,148.00 373,126.00
ตัวอักษร ( สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่ งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน )
(ลงชื่อ)

ผู ป้ ระมาณการ
(นายประวิทย์ จุฬา)
นายช่างไฟฟ้ า

(ลงชื่อ)

ผู ต้ รวจ

( นายประวิทย์ จุฬา )
นายช่างไฟฟ้ า รก.ผู อ้ านวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นายประวิทย์ จันทะเกษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแมด

ปร.4
(...........) อนุมตั ิ
(...........) ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก.....................................................
...................................……………………………………………
(ลงชื่อ)
(นายดนตรี เจริญสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแมด

เรียน นายก อบต. บ้านแมด
- คณะกรรมการกาหนดราคากลางตามคาสัง่ อบต.บ้านแมด

ที่

/2560 ลงวันที่

ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว

มีมติเห็นชอบกับราคางาน โครงการติดตัง้ ไฟฟ้ าส่องสว่างทางสาธารณะ
เป็ นเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมืน่ บาทถ้วน)
( ...... )
( ...... )

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ เพราะ................................................................................
- จึงเห็นควรใช้ราคานี้เป็ นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ

คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธวัชชัย ศิลากิจ)
ปลัดอาเภอ (จพง.ปค.) ชานาญการ
(ลงชื่อ)

กรรมการ
(นายประวิทย์ จันทะเกษ)
ปลัด อบต.บ้านแมด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประวิทย์ จุฬา)
นาช่างไฟฟ้า รอง ผอ.กองช่าง อบต.บ้านแมด

