ตาราง ปปช. ๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้ างก่อสร้ าง
1. ชื่อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 4
ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามบ้านนายพงศ์พัฒน์ ทรัพย์สุจริต ถึงบริเวณที่นานางพะเยาว์ ผลโภชน์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 406,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 460,400 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
6.1 นายสมศักดิ์ พ่วงผจง
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา ประธานกรรมการ
6.2 นางนภัสวรรณ สุกขะ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
6.3 นางสาวมนัสพร หอมชะเอม ตาแหน่ง ครู ค.ศ. 1
กรรมการ

สรุ ปผลการประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง

แบบ ปร.5

ส่ วนราชการ
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
ประเภททาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมลงหิ นคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 4
เจ้ าของโครงการ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านนา
สถานทีก่ ่ อสร้ าง
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ฝ่ ายงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จานวน 1 แผ่น
ประมาณการเมือ่ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้ านนา กาหนด
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
รวมค่าก่อสร้าง
ลาดับ
รายการ
FACTOR F
ที่
เป็ นเงิน (บาท)
เป็ นเงิน (บาท)
1

สรุ ป

ประเภทงานอาคาร

352,331.15

ป้ ายโครงการ

-

1.3074

460,637.75

-

-

เงื่อนไข

-

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

-

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

-

- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %

-

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %

-

รวมราคาค่าดาเนินการทั้งสิ้น

460,637.75

คิดเป็ นราคาค่ าก่ อสร้ าง
ตัวอักษร

460,400.00

หมายเหตุ
ระยะเวลาทางาน

วัน

ป้ ายอยูใ่ นค่าFACTOR F

ขอเบิกเพียง

สี่ แสนหกหมื่นสี่ ร้อยบาทถ้ วน

ขนาดหรื อเนื้อที่ 960 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 479.58 บาท/ตร.ม ค่าน้ ามันดีเซล 26.83 บาท/ลิตร
หมายเหตุ ค่า Factor F จากหลักเกณฑ์ตาราง Factor F ตามหนังสือ ที่ กค 0421.5/ว195 ลว. 16 พฤษภาคม 2559
เรื่ อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับใช้เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลางจึงกาหนดและประกาสให้ใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับใช้เป็ นเกณฑ์ในการราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางก่อสร้าง ที่อตั ราร้อยละ 6.00 ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศแปลงแปลง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างได้ดาเนินการกาหนดราคากลางเพื่อใช้ประกอบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วและเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานก่อสร้าง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
นางบุศรา ช่างเรื องกุล
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
นายมณี กองศรี เกษ
ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ตรวจสอบ
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ พ่วงผจง
อนุมตั ิ

นางพัชราพร หวังวีระ

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ...........................................................
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง ..........................................................
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ............................................
ผูอ้ านวยการกองช่าง ...........................................................
ผูอ้ านวยการกองช่าง ...........................................................
ปลัด อบต.บ้านนา................................................................
รองนายก อบต.บ้านนา รักษาราชการแทน................................................
นายก อบต.บ้านนา

แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่ าก่ อสร้ าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมลงหิ นคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 4
ปริ มาณงาน
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 320 เมตร พื้นที่คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 960 ตารางเมตร
พร้อมลงหิ นคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตรหรื อตามสภาพพื้นที่
สถานทีก่ ่ อสร้ าง
หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ตั้งแต่ บริเวณตรงข้ ามบ้ านนายพงษ์ พฒ
ั น์ ทรัพย์ สุริต ถึง บริเวณทีน่ านางพะเยาว์ ผลโภชน์
ฝ่ ายประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
ประมาณการโดย
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่ ผูอ้ านวยการกองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านนา
ประมาณการเมื่อวันที่ 13
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน

หน่ วย

ราคาวัสดุ
ราคาหน่ วยละ
จานวนเงิน

แบบเลขที่

เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ค่ าแรงงาน
ราคาหน่ วยละ จานวนเงิน

รวมวัสดุ+ค่ าแรง
เป็ นเงิน (บาท)

หมายเหตุ

1

งานถางป่ า ขุดตอ (ขนาดเบา)

960.00

ตร.ม.

1.24

1,190.40

2

งานไหล่ทางหิ นคลุก

38.40

ลบ.ม.

318.33

12,223.87

10.00

384.00

12,607.87

เผื่อการยุบตัว

3

หิ นคลุกเชื่อมทาง

10.00

ลบ.ม.

318.33

3,183.30

10.00

100.00

3,283.30

เผื่อการยุบตัว

4

งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรี ต

48.00

ลบ.ม.

359.39

17,250.72

10.00

480.00

17,730.72

จากการบดอัด

5

ผิวทางคอนกรี ตหนา 0.15 ม.

960.00

ตร.ม.

318.55

305,808.00

305,808.00

ด้ วยแรงงานคน

6
7

Contraction Joint
Expansion Joint

90.00
6.00

ม.
ม.

109.27
312.76

9,834.30
1,876.56

9,834.30
1,876.56

รวมค่ าวัสดุงานต้ นทุน

1,190.40

352,331.15

