
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
เรื่อง  ราคากลางโครงการปรับปรุง / ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------ 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ไดดําเนินการ
จัดทําราคากลาง  เพื่อใชในการจัดจางตามโครงการปรับปรุง / ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคง
ยาง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  โดยทําการซอมแซมตอเติมรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง  ขนาด  
๑.๙๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  และตอเติมแผงกั้นลวดตาขายโครงเหล็ก  กวาง  ๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  
พรอมติดต้ังประตูลวดตาขายโครงเหล็ก  ขนาด  ๐.๘๐ × ๒.๐๐  เมตร  บานคู  จํานวน  ๑  ชุด  ราคากลาง  
จํานวน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  (-หาหมื่นบาทถวน-) 

  ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการ
ดังกลาว  ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 

  จึงประกาศราคากลางดังกลาว  เพื่อประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
      (นายสมบูรณ  แขดอน) 
     นายกองคการบรหิารสวนตําบลพลบัพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตาราง  ปปช. ๐๑ 

 
การเปดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานกอสราง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ๑.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุง / ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพฒันาเด็กเลก็บานโคงยาง 
 / หนวยงานเจาของโครงการ  กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินและองคการบรหิารสวนตําบลพลบัพลา 
 
 ๒.  วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  เปนเงิน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท  (-หาหมื่นบาทถวน-) 
 
 ๓.  ลักษณะงาน 
  โดยสังเขปประกอบดวย  ทําการซอมแซมตอเติมรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง  ขนาด  
๑.๙๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  และตอเติมแผงกั้นลวดตาขายโครงเหล็ก  กวาง  ๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร  
พรอมติดต้ังประตูลวดตาขายโครงเหล็ก  ขนาด  ๐.๘๐ x ๒.๐๐  เมตร  บานคู  จํานวน  ๑  ชุด  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด) 
 
 ๔.  ราคากลางคํานวณ  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 ๕.  บัญชีประมาณการราคากลาง  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทาย  มีดังน้ี 
  ๕.๑  แบบสรุปผลการประมาณราคาคากอสราง  (ปร. ๕)  จํานวน  ๑  แผน 
  ๕.๒  แบบสรุปผลการปริมาณงานคากอสราง  (ปร. ๔)  จํานวน  ๑  แผน 
 
 ๖.  รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
  ๖.๑  สิบเอกพิชิต  โปรยกระโทก ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นางสุนิสา  ครอมกระโทก ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการ 
  ๖.๓  นางสาวบรรจง  กลักกระโทก  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 



 
แบบสรุปผลการประเมินราคางานกอสราง 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

ประเภทงาน  อาคาร        แบบ  ปร. 5 

โครงการ  ปรับปรงุ / ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพฒันาเด็กเล็กบานโคงยาง 

ปริมาณงาน  ทําการซอมแซมและตอเติมรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง  ขนาด  1.90  เมตร  ยาว  
15  เมตร  และตอเติมแผงกั้นลวดตาขายโครงเหล็ก  กวาง  1.20  เมตร  ยาว  13  เมตร  
พรอมติดต้ังประตูลวดตาขายโครงเหล็ก  ขนาด  0.80 x 2.00  เมตร  บานคู  จํานวน  1  
ชุด  ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลพลับพลากําหนด 

ท่ีต้ังโครงการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง  ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ฝายประมาณการ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

ประมาณการเมื่อ 4  กันยายน  2561 

ลําดับที่ รายการ ราคางานตนทนุ Factor  F ราคาคางานกอสราง หมายเหตุ 

1 คาตนทุนงานอาคาร 38,272.33 1.3074 50,037.24 Factor  F 
-  เงินลวงหนาจาย 
-  ดอกเบี้ยเงินกู  7  % 
-  เงินประกันผลงาน  0  % 
-  ภาษีมูลคาเพิ่ม  0  % 

 รวมเปนคากอสราง 50,037.24  

สรุป คิดเปนเงินคากอสรางประมาณ 50,000.00  

ตัวอักษร หาหม่ืนบาทถวน 

 
 
 
 (ลงช่ือ)  สิบเอก  ..............................  ประมาณการ  (ลงช่ือ)  ........................................  ตรวจ 
   (พิชิต  โปรยกระโทก)    (นางภณิดา  บุดดาวงค) 
   ผูอํานวยการกองชาง   รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 
 (ลงช่ือ)  ........................................  เห็นชอบ  (ลงช่ือ)  ........................................  อนุมัติ 
  (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)    (นายสมบูรณ  แขดอน) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา   นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 
 
 
 



 
ใบแสดงปริมาณงานคากอสราง 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

ประเภทงาน  อาคาร                 แบบ  ปร. 4 

โครงการ  ปรับปรุง / ซอมแซมสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง 

ปริมาณงาน ทําการซอมแซมและตอเติมรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง  ขนาด  1.90  เมตร  ยาว  15  เมตรและตอเติมแผงกั้นลวดตาขายโครงเหล็ก  กวาง  1.20  เมตร  
ยาว  13  เมตร  พรอมติดต้ังประตูลวดตาขายโครงเหล็ก  ขนาด  0.80 x 2.00  เมตร  บานคู  จํานวน  1  ชุด  ตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบล
พลับพลากําหนด 

ท่ีต้ังโครงการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง  ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ฝายประมาณการ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

ประมาณการเมื่อ 4  กันยายน  2561 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคาวัสดุ - คาแรง - ตอหนวย จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหต ุ

คาวัสดุ คาแรงงาน รวม 

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง        

 -  งานรื้อถอนรั้วเดิม 1.00 รายการ 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00  

 -  คอนกรีตโครงสราง  240  ซม. / ตร.ม. 2.20 ลบ.ม. 1,908.00 391.00 2,299.00 5,057.80  

 -  ไมแบบ 3.00 ตร.ม. 401.87 133.00 534.87 1,604.61  

 -  เหล็กเสริม  SR - 24  Dia  6  มม. 12.00 เสน 49.31 9.10 58.41 700.92  

 -  เหล็กเสริม  SR - 24  Dia  9  มม. 7.00 เสน 106.54 20.46 127.00 889.00  

 -  เหล็กกลอง  ขนาด  3 × 3  น้ิว 4.00 เสน 700.00 175.00 875.00 3,500.00  

 -  เหล็กกลอง  ขนาด  1 × 2  น้ิว 25.00 เสน 280.00 56.00 336.00 8,400.00  

 -  ไมระแนงสําเร็จรูป 4.00 ตร.ม. 280.00 100.00 380.00 1,520.00  

 -  ลวดตาขาย 43.00 ตร.ม. 160.00 40.00 200.00 8,600.00  

 -  ประตูบานคู 1.00 ชุด 1,500.00 400.00 1,900.00 1,900.00  

         



-  2  - 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย 
ราคาวัสดุ - คาแรง - ตอหนวย จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหต ุ

คาวัสดุ คาแรงงาน รวม 

 -  ทาสีกันสนิมและสีนํ้ามัน 60.00 ตร.ม. 50.00 35.00 85.00 5,100.00  

 รวมราคาคากอสรางทั้งหมด  38,272.33  

 
 
    (ลงช่ือ)  สิบเอก  ..............................  ประมาณการ    (ลงช่ือ)  ........................................  ตรวจ 
      (พิชิต  โปรยกระโทก)      (นางภณิดา  บุดดาวงค) 
      ผูอํานวยการกองชาง     รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 
 
    (ลงช่ือ)  ........................................  เห็นชอบ    (ลงช่ือ)  ........................................  อนุมัติ 
     (นายสมมิตร  ขันธการุญวงศ)      (นายสมบูรณ  แขดอน) 
        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา     นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 


