ตาราง ปปช. ๐๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้ างก่อสร้ าง
1. ชื่อ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 เมตร.พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมถมดินหลังท่อและลงหิ นหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาว 28 เมตร หมู่ที่ 6
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,600 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 3
4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 20 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2561 เป็ นเงิน เงิน 147,600 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริ มาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุ ปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนด ราคากลาง
6.1 นายพิเชษฐ์ ผลหมู่
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองช่าง (ประธานกรรมการ)
6.2 นางบุศรา ช่างเรื อนกุล ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด (กรรมการ)
6.3 นายมณี กองศรี เกษ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรรมการ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายนา คสล. ชัน 3 Ø 1.00 ม.พร้อมถมดินหลังท่อและลงหินหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
ความยาว 28 เมตร หมู่ที่ 6

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายงานออกแบบและประมาณราคา
ประมาณราคาตามแบบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา

ปร.4 จานวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลาดับที่
1

รายการ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. บ้านนา กาหนด
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
เป็นเงิน (บาท)

ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม

117,595.91

ป้ายโครงการ

สรุป

รวมค่าก่อสร้าง

FACTOR F

-

เป็นเงิน (บาท)

1.2782

150,311.09 ระยะเวลาทางาน 30 วัน

-

-

เงื่อนไข

-

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

-

- ดอกเบียเงินกู้ 6 %

-

- ดอกเบียเงินฝาก 0 %

-

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %

-

รวมราคาค่าดาเนินการทังสิน

150,311.09

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

150,300.00

ตัวอักษร
ขนาดหรือเนือที่

หมายเหตุ

ขอเบิกเพียง

หนึ่งแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน
ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม ค่านามันดีเซล 29.33 บาท/ลิตร

หมายเหตุ ค่า Factor F จากหลักเกณฑ์ตาราง Factor F ตามหนังสือ ที่ กค 0421.5/ว195 ลว. 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบียเงินกู้สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลางจึงกาหนดและประกาสให้ใช้อัตราดอกเบียเงินกู้สาหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคานวณ
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 รักษาราชการแทน นายก อบต.บ้านนา................................................

แบบ ปร. 4
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายนา คสล. ชัน 3 Ø 1.00 เมตร.พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมถมดินหลังท่อและลงหินหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ความยาว 28 เมตร หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน

วางท่อระบายนา คสล. ชัน 3 Ø 1.00 เมตรจานวน 30 ท่อน และ ถมดินหลังท่อพร้อมลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง 7.00 ม. ความยาว 28 เมตร

สถานที่ดาเนินการ

หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านนา อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายประมาณการ
กาหนด
ประมาณการโดย

ตังแต่บริเวณถนน คสล.คันคลองชลประทาน 13 ซ้าย ถึงบริเวณที่นายนิรุต มากพุ่ม
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านนา
นายพิเชษฐ์ ผลหมู่ ผู้อานวยการกองช่าง

ลาดับที่

รายการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

จานวน

หน่วย

ราคาวัสดุสิ่งของ
ราคาหน่วยละ

รวมวัสดุ+ค่าแรง

ค่าแรงงาน

จานวนเงิน

ราคาหน่วยละ

เป็นเงิน (บาท)

จานวนเงิน

1

งานแต่งดินขุดเพื่อวางรีนสาเร็จ

1.00

L/S

-

-

3,000.00

3,000.00

3,000.00

2
3

ทรายหยาบรองพืนปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เผื่อ 25 %
ลีนแผ่นพืนสาเร็จรูป

1.87
11

ลบ.ม.
ตร.ม.

314.72

588.53

99.00

185.13

773.66

250.00

2,625.00

25.00

262.50

2,887.50

4

ท่อ คสล.ชัน 3 Ø 1.00 ม. พร้อมคอนกรีตยาแนว

30.00

ท่อน

1,569.00

47,070.00

60.00

1,800.00

5
6

ค่ายาแนวท่อ
บ่อพักสาเร็จรูปแบบมีพืนล่างสาหรับท่อ Ø 1.00 เมตร

30.00
1

ท่อน
บ่อ

51.00

1,530.00

-

1,530.00

12,000.00

12,000.00

-

12,000.00

48,870.00 รวมค่าขนส่ง

พร้อมเสริมปากบ่อ รวมเหล็กบ่ารับฝา
(พร้อมฝา คสล.)และปูนยาแนวบ่อพัก
7

งานดินถมหลังท่อ

355.00

ลบ.ม.

87.45

31,044.75

10.00

3,550.00

34,594.75

8

หินคลุกรองพืนทางและทางเชื่อม

34.00

ลบ.ม

400.00

13,600.00

10.00

340.00

13,940.00

9

จ้างเหมารถแม็คโครปรับพืนที่

ชม.

-

-

908.00

-

-

(พร้อมค่าขนส่งเครื่องจักร ไป-กลับ)
รวมราคาค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ

117,595.91

