
 
ตาราง ปปช.01 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
         
             ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จะด าเนินการจัดจ้างงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖1 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2561  เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2561   ดังนี้ 
 
             ช่ือโครงการปรับระดับถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมูท่ี่ 1 (สายหน้าบ้านนางประสงค์  เนียมสูงเนิน) 
                 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

1. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร   250,700.-  บาท  
 

ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการปรับระดับถนน คสล. บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่1 (นางประสงค์ เนียมสงูเนิน) ต าบลโค้งยาง ต าบลโค้งยาง 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด 
  

2. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   15   มิถุนายน   2561   เป็นเงิน  250,700.- บาท 
 

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

            ๕.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ท่ี  211 / 2561  
   ลงวันท่ี   15  มิถุนายน  2561  ดังนี้ 

                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 งานร้ือ คสล. 40.00          ตร.ม. -                    70.00           2,800.00           2,800.00         
2 ตะแกรงเหล็กขนาด 4 มม. 300.00        ตร.ม. 25.00 7,500.00           5.00 1,500.00           9,000.00         
3 คอนกรีตส าเร็จรูป 60.00          ลบ.ม. 1,908.00      114,480.00       306.00         18,360.00         132,840.00     
4 ค่าแรงแบบขา้งติดตามยาว 2 ขา้ง 100.00        เมตร -                    20.60           2,060.00           2,060.00         
5 ทรายปรับระดบั 20.00          ลบ.ม. 406.00 8,120.00           99.00           1,980.00           10,100.00       
6 เหล็กขนาด DB Ø 12 มม. 0.07            ตนั 21,962.00 1,537.34           3,300.00 231.00              1,768.34         
7 MATIC JONT SEALAR 56.00          ลิตร 18.00 1,008.00           -                    1,008.00         
8 เหล็กขนาด Ø 19 มม. 0.016          ตนั 19,514.00    312.22              2,900.00      46.40                358.62            
9 ดินลูกรัง 16.00          ลบ.ม. 150.00 2,400.00           90.00           1,440.00           3,840.00         
10 เสาเขม็ตวั I ขนาด 0.18 x 0.18 x 6 เมตร 7.00            ตน้ 890.00 6,230.00           365.00         2,555.00           8,785.00         
11 ค่าสกดัเสาเขม็ 7.00            ตน้ -                    180.00         1,260.00           1,260.00         
12 งานแผน่พ้ืนส าเร็จรูปกนัดินถล่มขนาดความยาว 2.50 ม. 26.25          ตร.ม. 280.00 7,350.00           25.00           656.25              8,006.25         

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 181,826.21     

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

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           
โครงการปรับระดบัถนน คสล.  บา้นตะคลองแลว้ หมู่ท่ี 1 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (สายบา้นนางประสงค)์

โดยมีขนาดความกวา้ง 4  เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  400 ตารางเมตร  และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
ประมาณการวนัท่ี   19    เดือน มิถุนายน      พ.ศ.  2561                                                                                                                                                             ระยะเวลา             30            วนั

ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี จ  านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร

หมายเหตุ



ปร. 5
ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     กระทรวงมหาดไทย

400.00                           ตร.ม.
สถานท่ีก่อสร้าง  บา้นตะคลองแลว้ หมู่ท่ี 1 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (สายบา้นนางประสงค)์
เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง
ประมาณการตามแบบ ปร. 4   จ านวน 1 แผ่น
ประมาณราคา  เม่ือวนัท่ี  19  มิถุนายน   2561    ระยะเวลาก่อสร้าง  30  วนั

ล าดบัท่ี รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง
1 ประเภทงานทาง 181,826.21                   1.3624 247,720.03                       Factor F

 - เงินล่วงหนา้จ่าย                 0.00%
 - ดอกเบ้ียเงินกู้ 7.00%
 - เงินประกนัผลงานหกั 0.00%

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 250,720.03                        - เงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 7.00%
ป้ายโครงการ 3,000.00                       3,000.00                           
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 250,700.00                       

สรุป ขอตั้งเบิก 250,700.00                       
เฉลี่ยราคา ลบ.ม. ละ 626.75                           บาท

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

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

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงานปรับระดบัถนน คสล. โดยมีขนาดความกวา้ง 4  เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  400 ตารางเมตร  และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

สองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง


