
ตารางปปช.๐๗ 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการบ้านอาสาคลายทุกข์ตามแนวนโยบาย “ประชารัฐ” 
   ๒.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท   (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   
   ๓.  วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 
        เป็นเงิน  ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท  ราคา/หน่วย(ถ้ามี).....................................-..................................บาท 
        รายละเอียดดังนี้ 
        ๑)  ทรายหยาบ  จ านวน  ๑๔ ลบ.ม.ๆ ละ ๒๒๕  บาท  เป็นเงิน  ๓,๑๕๐.-  บาท 
        ๒)  ปูนซีเมนต์ตราเสือ  จ านวน  ๙๕  ถุงๆ ละ ๑๖๗ บาท  เป็นเงิน  ๑๕,๘๖๕.-  บาท 
        ๓)  หิน  จ านวน  ๑๒  ลบ.ม.ๆ ละ  ๗๘๗  บาท  เป็นเงิน  ๙,๔๔๔.-  บาท 
        ๔)  ทรายละเอียด  จ านวน  ๕  ลบ.ม.ๆ ละ  ๕๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐.-  บาท 
        ๕)  อิฐบล็อก  จ านวน  ๖๓๘  ก้อนๆ ละ  ๗  บาท  เป็นเงิน  ๔,๔๖๖.-  บาท 
        ๖)  อิฐบล็อกระบายอากาศ  จ านวน  ๑๖  ก้อนๆ ละ ๑๓  บาท  เป็นเงิน  ๒๐๘.-  บาท 
        ๗)  เหล็ก RB Ø ๑๕ มม.  จ านวน  ๒๖  เส้นๆ ละ  ๓๖๘ บาท  เป็นเงิน  ๑๓,๒๔๘.-  บาท 
        ๘)  เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.  จ านวน  ๑๘  เส้นๆ ละ  ๑๗๙ บาท  เป็นเงิน  ๓,๒๒๒.-  บาท 
        ๙)  เหล็ก RB Ø ๖ มม.  จ านวน  ๘๙  เส้นๆ ละ  ๕๕ บาท  เป็นเงิน  ๔,๘๙๕.-  บาท 
       ๑๐)  ลวดผูกเหล็ก  จ านวน  ๘  กก.ๆ ละ  ๖๐.๗๕  บาท  เป็นเงิน  ๔๘๖.-  บาท 
       ๑๑)  เหล็กกล่อง ขนาด ๕๐X๒๕X๒.๓ มม.  จ านวน  ๑๒ ท่อนๆ ละ  ๓๘๗  บาท  เป็นเงิน  ๔,๖๔๔.-  บาท 
       ๑๒)  เหล็กกล่อง ขนาด ๗๕X๔๕X๒.๓ มม.  จ านวน  ๙ ท่อนๆ ละ  ๔๕๔  บาท เป็นเงิน  ๔,๐๘๖.-  บาท 
       ๑๓)  เหล็กกล่อง ขนาด ๑๐๐X๕๐X๒.๓ มม.  จ านวน  ๔ ท่อนๆ ละ  ๘๐๔  บาท  เป็นเงิน  ๓,๒๑๖.-  บาท  
       ๑๔)  ประตู ป๑  จ านวน  ๒  ชุดๆ ละ  ๒,๘๕๐  บาท  เป็นเงิน  ๕,๗๐๐  บาท   
       ๑๕)  ประตู ป๒  จ านวน  ๑  ชุดๆ ละ  ๒,๕๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๒,๕๐๐  บาท   
       ๑๖)  หน้าต่าง น๑  จ านวน  ๓  ชุดๆ ละ  ๕,๖๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๑๖,๘๐๐.-  บาท 
       ๑๗)  โถส้วมแบบนั่งยอง  จ านวน ๑ อันๆ ละ ๖๕๗ บาท เป็นเงิน  ๖๕๗.-  บาท 
       ๑๘)  ท่อบ่อส้วม  จ านวน  ๘  ท่อๆ ละ ๓๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๒,๔๐๐.-  บาท 
       ๑๙)  ท่อ PVC ๔"  จ านวน  ๑  ท่อนๆ ละ  ๗๔๗  บาท  เป็นเงิน  ๗๔๗.-  บาท 
       ๒๐)  ข้องอ PVC ๔"    จ านวน  ๑  อันๆ ละ  ๙๕  บาท  เป็นเงิน  ๙๕.-  บาท 
       ๒๑)  กระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐X๑.๒๐ ม. จ านวน  ๑๒๐  แผ่นๆ ละ  ๕๒  บาท  เป็นเงิน  ๖,๒๔๐.-  บาท 
       ๒๒)  สกรูยึดกระเบื้อง  จ านวน  ๒๔๐  ตัวๆ ละ  ๓  บาท  เป็นเงิน  ๗๒๐.-  บาท 
       ๒๓)  กระเบื้องปูพื้นห้องน้ า ๘”x๘”  จ านวน  ๓  ตร.ม.ๆ ละ ๒๕๓  บาท  เป็นเงิน ๗๕๙.-  บาท 
       ๒๔)  กระเบื้องปูพนังห้องน้ า ๘”x๘”  จ านวน  ๗  ตร.ม.ๆ ละ ๒๕๓  บาท  เป็นเงิน ๑,๗๗๑.-  บาท 
       ๒๕)  ก๊อกน้ าติดพนัง  จ านวน  ๒  จุดๆ ละ  ๒๔๐  บาท  เป็นเงิน  ๔๘๐.-  บาท 
       ๒๖)  ระบบท่อน้ าพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  ๑  งานๆ ละ  ๔,๕๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๔,๕๐๐.-  บาท 
       ๒๗)  ค้ ายันไม้เนื้อแข็ง  จ านวน  ๘  เมตรๆ ละ  ๑๘๐  บาท  เป็นเงิน  ๑,๔๔๐.-  บาท 
       ๒๘)  ไม้แบบ,ไม้เคร่า  จ านวน  ๓๘  ตร.ม.ๆ ละ  ๒๗๙  บาท  เป็นเงิน  ๑๐,๖๐๒.-  บาท 
       ๒๙)  ไม้เชิงชาย  ๑"x๘"  จ านวน  ๑๐๐  เมตรๆ ละ  ๑๑๕  บาท  เป็นเงิน  ๑,๑๕๐.-  บาท 
       ๓๐)  ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในบ้าน  จ านวน  ๑  งานๆ ละ  ๖,๑๕๐  บาท  เป็นเงิน  ๖,๑๕๐.- บาท 
       ๓๑)  สีทากันสนิมโครงหลังคา  จ านวน  ๑  แกลลอนๆ ละ  ๑,๑๕๙  บาท  เป็นเงิน  ๑,๑๕๙.-  บาท 
 

/๓๒). สีรองพ้ืน... 
 
 



 
-๒- 

 
๓๒)  สีรองพ้ืน  จ านวน  ๒  ถังๆ ละ  ๘๕๐  บาท  เป็นเงิน  ๑,๗๐๐.-  บาท 
๓๓)  สีน้ าทาภายนอก-ใน  จ านวน  ๒  ถังๆ ละ  ๒,๕๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.-  บาท 
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
  ๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)   
         ๔.๑  ฐานบดีซัพพลายส ์
         ๔.๒  อิเล็กทริกการช่าง   
    ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคา(ราคาอ้างอิง) 
        ๖.๑  นายอิลเลียส  อารง       ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
        ๖.๒  นายฮารง  หะยีปีเย๊าะ    ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)                    กรรมการก าหนดราคากลาง 
        ๖.๓  นายกิตติพงษ์  อ าพันธ์    ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ)                   กรรมการก าหนดราคากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


