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ตาราง ปปช.01

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานชั้นล่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานชั้นล่างอบต.ทา่จ าปา (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ทา่จ าปาก าหนด) 

4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที ่14 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน  350,000  บาท

      5.2  แบบสรุปค่าการก่อสร้าง (ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
6.1  นายนพดล   ศรีวะรมย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทา่จ าปา             ประธานกรรมการ

 6.2  นายพิเชษฐ์  ศรีวะรมย ์ รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา               กรรมการ
 6.3  นายมิตร      วรรณไชย    ผูอ้  านวยการกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   กรรมการ

2. วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร   350,000   บาท
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง
    5.1  แบบแสดงปริมาณและราคา (ปร.4)
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รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง อาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ขนาด   ตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์

1.0 งานโครงสร้างต่อเติมอาคารช้ันล่าง

1.1 งานดินขุดและถมกลบั 8.00       ลบ.ม. -                   148.00            1,184.00       1,184.00            
1.2 งานทรายหยาบ 3.00       ลบ.ม. 219.00               657.00             99.00              297.00          954.00               
1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1.00       ลบ.ม. 1,543.00            1,543.00          398.00            398.00          1,941.00            
1.4 งานคอนกรีต ค.2 6.00       ลบ.ม. 1,869.00            11,214.00        498.00            2,988.00       14,202.00         
1.5 งานไมแ้บบ 8.00       ตร.ม. 485.00               3,880.00          133.00            1,064.00       4,944.00            
1.6 ตะปู 5.00       กก. 25.00                 125.00             -                125.00               

2.0 เหล็กเสริม

2.1  -  RB 6  มม. 31.00     กก. 22.00                 682.00             4.10                127.10          809.10               

2.2  -  DB 12  มม. 35.60     กก. 20.41                 726.60             3.30                117.48          844.08               

2.3 เหล็ก  Wire  mesh  ขนาด  4มม.@0.20x0.20เมตร 40.00     ตร.ม. 35.00                 1,400.00          5.00                200.00          1,600.00            

2.4 ลวดผูกเหล็ก 3.00       กก. 30.00                 90.00               -                90.00                 
3.0 งานพืน้+ผนัง

3.1 พ้ืน คสล.ปูเกระเบ้ืองเคลือบผิวมนั 16"x16" 97.00     ตร.ม. 260.00               25,220.00        158.00            15,326.00     40,546.00         
3.2 พ้ืน คสล.ปูเกระเบ้ืองผิวดา้นขนาด 16"x16" 104.00   ตรม 260.00               27,040.00        158.00            16,432.00     43,472.00         
3.3 งานผนงัอิฐมอญ  ขนาด  7x16x3.5  ซม. 78.00 ตร.ม. 160.00               12,480.00        89.00              6,942.00       19,422.00         
3.4 งานฉาบปูนผนงัและโครงสร้าง 155.74   ตร.ม. 53.00                 8,254.22          82.00              12,770.68     21,024.90         

วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์  2560
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รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง อาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ขนาด   ตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์
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ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์

4.0 งานประตู+หน้าต่าง

4.1  -  D1 รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 1.00       ชุด 8,500.00            8,500.00          700.00            700.00          9,200.00            
4.2  -  D2   รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 1.00       ชุด 4,500.00            4,500.00          700.00            700.00          5,200.00            
4.3  -  W1  รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 6.00       ชุด 4,500.00            27,000.00        500.00            3,000.00       30,000.00         
4.4  -  W2  รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 1.00       ชุด 1,500.00            1,500.00          300.00            300.00          1,800.00            

5.0 โครงหลังคาเหล็ก -                -                    
5.1 เหล็ก กล่อง 75x45x2.3 มม. 11.00     ท่อน 420.00               4,620.00          260.00            2,860.00       7,480.00            
5.2 เหล็ก กล่อง 125x50x2.3 มม. 14.00     ท่อน 1,200.00            16,800.00        300.00            4,200.00       21,000.00         

6.0 งานมุงหลังคา

6.1 หลงัคามุงสงักะสีเมทลัชีทบุกนัความร้อนยาว ขนาด 8.25 เมตร 10.00     แผ่น 1,236.00            12,360.00        438.00            4,380.00       16,740.00         
6.2 สกรูยงิเหล็กขนาด 1"คร่ึง 300.00   ตวั 3.00                   900.00             -                900.00               
6.3 เชิงชายไมส้ าเร็จรูป ขนาด  8" ยาว 4.00  เมตร 6.00       แผ่น 350.00               2,100.00          100.00            600.00          2,700.00            
6.4 รางน ้าฝนพร้อมติดตั้ง 8.00       เมตร 300.00               2,400.00          150.00            1,200.00       3,600.00            

7.0 งานทาสี

7.1 - งานทาสีรองพ้ืน+สีน ้าพลาสติก 208.00   ตร.ม 35.00                 7,280.00          30.00              6,240.00       13,520.00         
7.2 - งานทาสีกนัสนิม 7.68       ตร.ม. 55.00                 422.40             35.00              268.80          691.20               
7.3 - งานทาสีน ้ามนั 7.68       ตร.ม. 45.00                 345.60             38.00              291.84          637.44               
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รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง อาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ขนาด   ตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์
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ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์

8.0 งานไฟฟ้า

8.1 -  หลอด FLUORESCENT 1x36 W. ชนิดติดเพดาน 4.00       ชุด 200.00               800.00             120.00            480.00          1,280.00            
8.2 งานเดินสายไฟ 100.00   เมตร 28.00                 2,800.00          -                  -                2,800.00            
8.3 - สวิชปิด-เปิดหลอดไฟ ติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.20 ม. 2.00       ชุด 45.00                 90.00               120.00            240.00          330.00               
8.4 - เตา้รับคู่ ติดตั้งสูงจากพ้ืน 0.30 ม. 8.00       ชุด 45.00                 360.00             120.00            960.00          1,320.00            
8.5 - GROUND ROD 3 x (5/8'x10ft) 1.00       ชุด 150.00               150.00             40.00              40.00             190.00               
9.0 รวมราคาค่างานต้นทุน  (ยอดยกไป  ปร.5) 186,239.82      84,306.90     270,546.72       
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รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง อาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ขนาด   ตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์
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สถานท่ีก่อสร้าง อาคารส านกังานชั้นล่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ขนาด   ตามแบบแปลน  อบต.ท่าจ าปาก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
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               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 10/3

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 11/3

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 12/3

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 13/3

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 14/3

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง


