
 
 

ตาราง ปปช.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
         
             ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จะด าเนินการจัดจ้างงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2560  เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2560   ดังนี้ 
 
             ช่ือโครงการปรับระดับฝาตะแกรงบ่อพักระบายน้ า บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 
                 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

1. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร   13,200.-  บาท  
 

2. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการปรับระดับฝาตะแกรงบ่อพักระบายน้ า บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4  จ านวน 12 บ่อพัก    
โดยท าการปรับระดับใหเ้ท่ากับระดับถนนในสภาพปัจจบุัน ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 
3. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   30   มีนาคม   2561   เป็นเงิน  13,200.- บาท 

 
4. บัญชีประมาณการราคากลาง 

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

            ๕.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ท่ี  113 / 2561  
   ลงวันท่ี   30  มีนาคม  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 เหล็กกล่องขนาด 2 x 2 น้ิว 9.00            เส้น 401.00 3,609.00           176.00         1,584.00           5,193.00         
2 งานทาสีน ้ามนั 10.80          ตร.ม. 81.00 874.80              38.00           410.40              1,285.20         
3 งานทาสีกนัสนิม 10.80          ตร.ม. 91.00 982.80              35.00           378.00              1,360.80         
4 ค่าร้ือบ่อพกัเดิม 12.00          บ่อ -                    250.00         3,000.00           3,000.00         

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 10,839.00       

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

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           
โครงการปรับระดบัฝาตะแกรงบ่อพกัท่อระบายน ้า บา้นคลองพดุซา หมู่ท่ี 4 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา  

จ  านวน 12 บ่อพกั โดยท าการปรับระดบัใหเ้ท่ากบัระดบัถนนในสภาพปัจจุบนั 
ประมาณการวนัท่ี   29    เดือน มีนาคม      พ.ศ.  2561                                                                                                                                                             ระยะเวลา             30            วนั

ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี จ  านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร

หมายเหตุ



ปร. 5
ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     กระทรวงมหาดไทย

12.00                             บ่อ
สถานท่ีก่อสร้าง บา้นคลองพดุซา หมู่ท่ี 4 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 
เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง
ประมาณการตามแบบ ปร. 4   จ านวน 1 แผ่น
ประมาณราคา  เม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม   2561    ระยะเวลาก่อสร้าง  30  วนั

ล าดบัท่ี รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง
1 ประเภทงานทาง 10,839.00                     1.3822 14,981.67                         Factor F
2 ป้ายโครงการ -                                    - เงินล่วงหนา้จ่าย                 0.00%

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

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 14,981.67                         
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 14,900.00                         

สรุป ขอตั้งเบิก 13,200.00                         
เฉลี่ยราคาบ่อละ 1,100.00                        บาท

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

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

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับระดบัฝาตะแกรงบ่อพกัท่อระบายน ้า จ  านวน 12 บ่อพกั

หมายเหตุ

หนึ่งหมื่นสามพนัสองร้อยบาทถ้วน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง


