ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโค้งยาง
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลโค้งยาง จะดาเนินการจัดจ้างงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับด้วยยาง Asphaltic concrete (AC)
บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลโค้งยาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 951,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวถนนจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเททับด้วยยาง Asphaltic
concrete (AC) มีขนาดความกว้าง 4.10 เมตร ยาว 585.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 2,400.55 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กาหนด
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25๖๑ เป็นเงิน 951,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลโค้งยาง ที่ 58 / 2561
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25๖๑ ดังนี้
6.1 นางสมจิตร ยิ้มดี
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโค้งยาง เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายพีรพงษ์ ชาญพล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
6.3 นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองศึกษา
เป็นกรรมการ

รายการประมาณราคาค่ าวัสดุและค่ าแรงก่ อสร้ าง
โครงการปรับปรุ งผิวจราจร คสล. โดยใช้ผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8 ตาบลโค้งยาง อาเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา
โดยมีขนาดความกว้าง 4.10 เมตร ยาว 585.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรื อมีพ้ืนที่ไม่นอ้ ยกว่า 2,400.55 ตารางเมตร
ประมาณการวันที่ 14 เดือน กุมภพันธุ์ พ.ศ. 2561
ระยะเวลา
45
วัน
ค่าวัสดุ
ค่าแรงงานและค่าเครื่ องจักร รวมค่าวัสดุ
ลาดับที่
ลาดับที่
จานวน หน่วย
หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน(บาท) ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน(บาท) และแรงงาน
1 งานไพท์โคท
2,459.10 ตร.ม.
15.00
36,886.50
6.89
16,943.20
53,829.69
2 งานผิว Asphalt concrete
2,459.10 ตร.ม.
242.00
595,102.20
14.52
35,706.13 630,808.33
3 งานตีเส้นจราจร
44.28 ตร.ม.
260.00
11,512.80
11,512.80

รวมค่ าวัสดุและค่ าแรง

696,150.82
ลงชื่อ ....................................................................ผูป้ ระมาณการ
(นายพีรพงษ์ ชาญพล)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้ าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโค้งยาง กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน ปรับปรุ งผิวจราจร คสล. โดยใช้ผิวจราจรแบบ Asphalt concrete มีขนาดความกว้าง 4.10 ม. ยาว 585.50 ม. หนา 0.05 ม.
2,400.55 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 7 ตาบลโค้งยาง อาเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา
เจ้าของงาน องค์การบริ หารส่ วนตาบลโค้งยาง
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จานวน 1 แผ่น
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
ลาดับที่
รายการ
รวมค่างานต้นทุน
Factor F
รวมค่าก่อสร้าง
หมายเหตุ
1
ประเภทงานทาง
696,150.82
1.3624
948,435.88 Factor F
- - เงินล่วงหน้าจ่าย
0.00%
- ดอกเบี้ยเงินกู้
6.00%
- เงินประกันผลงานหัก
0.00%
- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.00%
รวมเป็ นค่าก่อสร้าง
948,435.88
ป้ ายโครงการ
3,000.00
3,000.00
คิดเป็ นเงินค่าก่อสร้างประมาณ
951,000.00
สรุ ป
ขอตั้งเบิก
951,000.00
เก้ าแสนห้ าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้ วน
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ
396.16 บาท
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ลงชื่อ......................................................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.................................................................กรรมการ
(นางสมจิตร ยิม้ ดี)
(นายพีรพงษ์ ชาญพล)
ลงชื่อ.................................................................กรรมการ
(นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร)

ลงชื่อ.................................................................อนุมตั ิ
(นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน )

