
 
 
 

ตาราง ปปช.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
         
             ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง  จะด าเนินการจัดจ้างงานโครงการงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 25๖1 
อ้างถึงการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง สมยัสามัญ สมัยที่ 1 / 2561 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัตเิมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๕ และข้อบัญญัติองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลโค้งยาง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา้ถนน งบลงทุน หมวด ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  ดังนี ้
 
             ช่ือโครงการเปลี่ยนหลังคาพร้อมฝ้าเพดานส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
                 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง 
 

1. วงเงินงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร   358,000.-  บาท  
 

2. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการเปลี่ยนหลังคาพร้อมฝา้เพดานส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดพืน้ท่ีหลังคา ๔๒๑ ตารางเมตร ฝ้าเพดานภายใน 263 ตารางเมตรและฝา้ภายนอกมี
ขนาดพื้นที่  126  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑  ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด 

 
3. ราคากลางค านวณ ณ วันที่   30   มีนาคม   2561   เป็นเงิน  358,000.- บาท 

 
4. บัญชีประมาณการราคากลาง 

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

            ๕.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโค้งยาง ท่ี  112 / 2561  
   ลงวันท่ี   29  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 งานร้ือโครงหลงัคา 50.00 ตร.ม. -                    50.00           2,500.00           2,500.00         
2 ร้ือถอนวสัดุมุงหลงัคา 421.00 ตร.ม. -                    20.00           8,420.00           8,420.00         
3 วสัดุมุงหลงัคา Matal sheet พร้อมฉนวนกนัความร้อน 421.00 ตร.ม. 270.00 113,670.00       70.00           29,470.00         143,140.00     
4 น็อตยดึหลงัคา 2,105.00     ตวั 3.00             6,315.00           -                    6,315.00         
5 ครอบสนัหลงัคา Matal sheet 42.00 ม. 120.00         5,040.00           50.00           2,100.00           7,140.00
6 เหล็กตวั [ 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. 8.00 ท่อน 794.00 6,352.00           340.00         2,720.00           9,072.00         
7 งานฝาเพดานภายใน 263.00        ตร.ม. 250.00         65,750.00         75.00           19,725.00         85,475.00       
8 งานฝาเพดานภายนอก 126.000      ตร.ม. 253.00 31,878.00         92.00 11,592.00         43,470.00       
9 งานร้ือฝาเพดานภายใน 263.00        ตร.ม. -                    25.00 6,575.00           6,575.00         
10 งานร้ือฝาเพดานภายนอก 126.00        ตร.ม. -                    35.00           4,410.00           4,410.00         

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 316,517.00     

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

โครงการเปล่ียนหลงัคาพร้อมฝาเพดานส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง ต  าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา โดยหลงัคามีพ้ืนท่ี 421 ตารางเมตร 
ฝ้าเพดานภายในชั้นสองมีพ้ืนท่ี 263 ตารางเมตร และฝ้าภายนอกมีพ้ืนท่ี 126 ตารางเมตร 

ประมาณการวนัท่ี   29    เดือน มีนาคม      พ.ศ.  2561                                                                                                                                                             ระยะเวลา             45            วนั

ล าดบัท่ี ล าดบัท่ี จ  านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงานและค่าเคร่ืองจกัร

หมายเหตุ

                                                               รายการประมาณราคาค่าวสัดุและค่าแรงก่อสร้าง                                           



ปร. 5
ส่วนราชการ   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน     กระทรวงมหาดไทย

421.00                           ตร.ม.
โดยหลงัคามีพ้ืนท่ี 421 ตารางเมตร ฝ้าเพดานภายในชั้นสองมีพ้ืนท่ี 263 ตารางเมตร และฝ้าภายนอกมีพ้ืนท่ี 126 ตารางเมตร  
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  45  วนั

ล าดบัท่ี รายการ รวมค่างานตน้ทุน Factor F รวมค่าก่อสร้าง
1 ประเภทงานอาคาร 316,517.00                   1.3074 413,814.33                       Factor F
2 ป้ายโครงการ 3,000.00                       3,000.00                            - เงินล่วงหนา้จ่าย                 0.00%

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

รวมเป็นค่าก่อสร้าง 416,814.33                       
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 416,800.00                       

สรุป ขอตั้งเบิก 358,000.00                       
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 850.36                           บาท

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

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

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน เปล่ียนหลงัคาพร้อมฝาเพดานส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคง้ยาง ต  าบลโคง้ยาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา 

หมายเหตุ

สามแสนห้าหมื่นแปดพนับาทถ้วน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง


