ตาราง ปปช. ๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 1
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,700 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 35 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 87.50
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 42,700 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนด ราคากลาง
6.1 นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
6.2 นางบุศรา ช่างเรือนกุล ตาแหน่ง ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
6.3 นายมณี
กองศรีเกษ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

ประเภททาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 1

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายงานออกแบบและประมาณราคา
ประมาณราคาตามแบบ

1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

ปร.4 จานวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 20
ลาดับที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2561 รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานและ อบต. บ้านนา กาหนด
ค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน
FACTOR F
หมายเหตุ
เป็นเงิน
รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)
เป็นเงิน (บาท)

รายการ

ประเภทงานทาง
ป้ายโครงการ

สรุป

แบบ ปร.5

32,728.55

1.3074

-

-

42,789.31

ระยะเวลาทางาน

วัน

-

เงื่อนไข

-

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

-

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

-

- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %

-

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %

-

รวมราคาค่าดาเนินการทั้งสิ้น

42,789.31

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง
ตัวอักษร สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

42,700.00

ป้ายอยู่ในค่าFACTOR F

ขอเบิกเพียง

ขนาดหรือเนื้อที่ 87.5 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 489.02
บาท/ตร.ม ค่าน้ามันดีเซล 29.33 บาท/ลิตร
หมายเหตุ ค่า Factor F จากหลักเกณฑ์ตาราง Factor F ตามหนังสือ ที่ กค 0421.5/ว195 ลว. 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลางจึงกาหนดและประกาสให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณ
ราคากลางก่อสร้าง ที่อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศแปลงแปลง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างได้ดาเนินการกาหนดราคากลางเพื่อใช้ประกอบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เสร็จเรียบร้อยแล้วและเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก่อสร้าง
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่

ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง ..........................................................

นางบุศรา ช่างเรือนกุล

ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด ...........................................................

นายมณี กองศรีเกษ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ............................................

ประมาณการโดย นายพิเชษฐ์ ผลหมู่

ผู้อานวยการกองช่าง ...........................................................

ตรวจสอบ

นายพิเชษฐ์ ผลหมู่

ผู้อานวยการกองช่าง ...........................................................

เห็นชอบ

นายสมศักดิ์ พ่วงผจง

ปลัด อบต.บ้านนา......................................................

อนุมัติ

นางพัชราพร หวังวีระ

รองนายก อบต.บ้านนา รักษาราชการแทนนายก อบต.บ้านนา................................................

แบบ ปร.4
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 35 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 87.5 ตารางเมตร
พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ( 1 ข้าง )
สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่ถนน คสล.ในหมูบ่ ้าน ถึง บริเวณบ้านนายประจบ จานงค์ธรรม

ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณการโดย
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานและ อบต. บ้านนา กาหนด

นายพิเชษฐ์ ผลหมู่ ผู้อานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
รายการ

งานขุดดินทั่วไป

จานวน
12.50

หน่วย

ประมาณการเมื่อวันที่ 20

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
รวมวัสดุ+ค่าแรง
ค่าแรงงาน
ราคาหน่วยละ
จานวนเงิน เป็นเงิน (บาท)

ราคาวัสดุ
ราคาหน่วยละ
จานวนเงิน

ลบ.ม.

-

99.00

1,237.50

หมายเหตุ

1,237.50

งานถางป่า ขุดตอ (ขนาดเบา)

87.50

ตร.ม.

1.28

112.00

งานไหล่ทางหินคลุก

3.00

ลบ.ม.

315.34

946.02

10.00

30.00

976.02

เผื่อการยุบตัว

งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต

4.30

ลบ.ม.

314.72

1,353.30

50.00

215.00

1,568.30

จากการบดอัด

ผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.

87.50

ตร.ม.

318.06

27,830.25

27,830.25

ด้วยแรงงานคน

Contraction Joint
Expansion Joint

8.00

ม.
ม.

1,004.48
-

1,004.48
-

รวมค่าวัสดุงานต้นทุน

125.56
303.02

112.00

32,728.55

