
 
 

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 
 
             ช่ือโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8  (สายคลองมะกอก) 
                 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

1. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร   871,000.-  บาท  
 

ลักษณะงานโดยสังเขปสะสม  โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บ้านกดุโคลน หมู่ที8่ (สายคลองมะกอก)ต าบลโค้งยาง ต าบลโค้งยาง อ าเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมขีนาดความกว้าง 7.20 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,590 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด  
 

2. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   15   มิถุนายน   2561   เป็นเงิน  847,100.- 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 
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ปร. 5
ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     กระทรวงมหาดไทย

1,590.00                        ลบ.ม.
สถานท่ีก่อสร้าง  บา้นกุดโคลน หมู่ท่ี 8 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (สายคลองมะกอก)
เจา้ของงาน องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง
ประมาณการตามแบบ ปร. 4   จ านวน 1 แผ่น
ประมาณราคา  เม่ือวนัท่ี  19   มิถุนายน   2561    ระยะเวลาก่อสร้าง  45  วนั

ล าดบัท่ี รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง
1 ประเภทงานทาง 619,616.36                   1.3624 844,165.33                       Factor F

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

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 847,165.33                        - เงินภาษีมูลค่าเพ่ิม 7.00%
ป้ายโครงการ 3,000.00                       3,000.00                           
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 847,100.00                       

สรุป ขอตั้งเบิก 847,100.00                       
เฉลี่ยราคา ลบ.ม. ละ 532.77                           บาท

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

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

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. โดยมีขนาดความกวา้ง 7.20  เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  1,590 ตารางเมตร  และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

แปดแสนส่ีหมื่นเจ็ดพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



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

1 งานปรับเกรดพ้ืนทางเดิม 1,590.00     ตร.ม. -                    8.00             12,720.00         12,720.00       
2 ตะแกรงเหล็กขนาด 4 มม. 1,590.00     ตร.ม. 25.00 39,750.00         5.00 7,950.00           47,700.00       
3 คอนกรีตส าเร็จรูป 228.96        ลบ.ม. 1,908.00      436,855.68       306.00         70,061.76         506,917.44     
4 ค่าแรงแบบขา้งติดตามยาว 2 ขา้ง 212.00        เมตร -                    20.60           4,367.20           4,367.20         
5 ทรายปรับระดบั 76.00          ลบ.ม. 406.00 30,856.00         99.00           7,524.00           38,380.00       
6 เหล็กขนาด DB Ø 12 มม. 0.24            ตนั 21,962.00 5,270.88           3,300.00 792.00              6,062.88         
7 MATIC JONT SEALAR 118.00        ลิตร 18.00 2,124.00           -                    2,124.00         
8 เหล็กขนาด Ø 19 มม. 0.060          ตนั 19,514.00    1,170.84           2,900.00      174.00              1,344.84         

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 619,616.36     

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

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บา้นกุดโคลน หมู่ท่ี 8 ต าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา (สายคลองมะกอก)

โดยมีขนาดความกวา้ง 7.20  เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  1,590 ตารางเมตร  และป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
ประมาณการวนัท่ี   19    เดือน มิถุนายน      พ.ศ.  2561                                                                                                                                                             ระยะเวลา             45            วนั

ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี จ  านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร

หมายเหตุ


