
 
 

ตาราง ปปช.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
         
             ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จะด าเนินการจัดจ้างงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ อ้างถึงการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 25๖๐  ดังนี้ 
 
             ช่ือโครงการขุดสระน้ า หน้าท่ีท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  
                 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

๑. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร   171,000.-  บาท  
 

๒. ลักษณะงานโดยสังเขปขุดสระน้ า หน้าท่ีท าการบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  มีขนาดความกว้างเฉลี่ย  24.20  เมตร  ยาว
เฉลี่ย  38.20  เมตร  ลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,534  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 
๓. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   8   มกราคม   2561   เป็นเงิน  171,000.- บาท 

 
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง 

๔.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4) 
๔.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (ปร.5) 
 

๕. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าสั่งองค์การบรหิารสว่นต าบลโค้งยาง ที่  5 / 2561  
   ลงวันท่ี   8  มกราคม  2561  ดังนี ้

                ๕.1  นางสมจิตร   ยิ้มดี              ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง    เป็นประธานกรรมการ 
                ๕.2  นายพีรพงษ์  ชาญพล          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง                         เป็นกรรมการ 
                ๕.3  นายสมรรถชัยวัฒน์  วิลาบุตร   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองศึกษา        เป็นกรรมการ 
                 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รวมค่าวสัดุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน(บาท) ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน(บาท) และแรงงาน

1 งานขดุดิน 2,534.00     ลบ.ม. -                    31.57 79,998.38         79,998.38       
2 งานขนดิน 2,253.00     ลบ.ม. -                    20.65 46,524.45         46,524.45       
3 ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 14.00          ท่อน 1,074.00 15,036.00         180.00 2,520.00           17,556.00       
4 ค่ายาแนวท่อระบายน ้า 3.52            ตร.ม. 48.00 168.96              35.00 123.20              292.16            
5 ค่าร้ือถนน คสล. 4.00            ตร.ม. -                    97.00 388.00              388.00            
6 ตะแกรงเหล็กขนาด 4 มม. 4.00            ตร.ม. 25.00 100.00              5.00 20.00                120.00            
7 คอนกรีตส าเร็จรูป 0.60            ลบ.ม. 1,908.00      1,144.80           306.00         183.60              1,328.40         

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 146,207.39     

                                                                                                                                 ลงช่ือ ....................................................................ผูป้ระมาณการ
                                                                                                                                                        (นายพีรพงษ ์ ชาญพล)

ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร
หมายเหตุ

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           
โครงการขดุสระน ้า หนา้ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง ต  าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

โดยมีขนาดความกวา้งโดยเฉล่ีย 24 เมตร ยาวเฉล่ีย 38 เมตร  ลึก 3.50 เมตร   หรือมีปริมาณดินขดุไม่นอ้ยกวา่ 2,534 ลูกบากศเ์มตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
ประมาณการวนัท่ี   8    เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2561                                                                                                                                                             ระยะเวลา             45            วนั

ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี จ  านวน หน่วย
ค่าวสัดุ



ปร. 5
ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     กระทรวงมหาดไทย

6,300.00                        ลบ.ม.
สถานท่ีก่อสร้าง หนา้ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง ต  าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา
เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง
ประมาณการตามแบบ ปร. 4   จ านวน 1 แผ่น
ประมาณราคา  เม่ือวนัท่ี  8 มกราคม   2561    ระยะเวลาก่อสร้าง  45  วนั

ล าดบัท่ี รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง
1 ประเภทงานชลประทาน 146,207.39                   1.3375 195,552.38                       Factor F
2 ป้ายโครงการ 3,000.00                       3,000.00                            - เงินล่วงหนา้จ่าย                 0.00%

 - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7.00%
 - เงินประกนัผลงานหกั 0.00%
 - เงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 7.00%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 198,552.38                       
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 198,500.00                       

สรุป ขอตั้งเบิก 171,000.00                       
เฉลี่ยราคา ลบ.ม. ละ 27.14                             บาท

ลงช่ือ......................................................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ.................................................................กรรมการ
                        (นางสมจิตร ยิม้ดี)                     (นายพีรพงษ ์ ชาญพล)

ลงช่ือ.................................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................................อนุมติั
               (นายสมรรถชยัวฒัน์ วิลาบุตร)                     (นายณรงค ์เต้ียงสูงเนิน)

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ขดุสระน ้า โดยมีขนาดความกวา้งโดยเฉล่ีย 24 เมตร ยาวเฉล่ีย 38 เมตร  ลึก 3.50 เมตร   หรือมีปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า 3,767 ลูกบากศเ์มตร 

หมายเหตุ












