
ตาราง ปปช.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแม่มอง – หนองบ้าน  บ้านหนองวัดป่า  หมู่ที่ 4 
       หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 

      2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.     207,000.00    . บาท 
 

       3. ลักษณะงาน 
 

       โดยสังเขป.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านแม่มอง – หนองบ้าน  บ้านหนองวัดป่า  หมู่ที่ 4 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร  ยาว 120.00  เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 420.00 

ตารางเมตร) ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ( ด าเนิน การตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทาง 

อบต.ก าหนด   อ้างอิงแบบมาตรฐาน  ท1-01 )     
       4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 25  พฤษภาคม  2558       เป็นเงิน.   207,000.00    บาท 
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  บัญชีแสดงปริมาณเน้ืองาน  ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  ( B.O.Q )  แบบ ปร.4 
        5.2  สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  ( แบบ ปร.5 ) 
 

   6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายสมศักดิ์  ค าพรม 
       6.2  นางสาวสุปราณี  บุตรโพธิ์ 
       6.3  พ.จ.อ.จิรศักดิ์  คงบัว 
       6.4  นางวิไลวรรณ   ฉัตรพูนกุล 
       6.5  นายเชาวลิต  นมัสไธสง 
 
 
 
 
     



 

ตาราง ปปช.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินสายดอนปู่ตา  บ้านหนองแวงน้อย  หมู่ที่ 8 
       หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 

      2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.     194,000.00    . บาท 
 

       3. ลักษณะงาน 
 

       โดยสังเขป.  โครงการก่อสร้างถนนดินสายดอนปู่ตา  บ้านหนองแวงน้อย  หมู่ที่ 8   โดยท าการถมดินคัน
ทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ   ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 680.00 เมตร   สูงเฉลี่ย  1.00 เมตร           

( ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  4,080.00  ลบ.ม. )     วางท่อระบายน้ า คสล.  0.30 เมตร  3 จุด  จุดละ 8 ท่อน  

รวม  24 ท่อน   0.60 เมตร  1 จุด  จ านวน 10 ท่อน  ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ( ด าเนิน การตาม
รายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทาง อบต.ก าหนด  )   
       4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 25  พฤษภาคม  2558       เป็นเงิน.   194,000.00    บาท 
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  บัญชีแสดงปริมาณเน้ืองาน  ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  ( B.O.Q )  แบบ ปร.4 
        5.2  สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  ( แบบ ปร.5 ) 
 

   6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายสมศักดิ์  ค าพรม 
       6.2  นางสาวสุปราณี  บุตรโพธิ์ 
       6.3  พ.จ.อ.จิรศักดิ์  คงบัว 
       6.4  นางวิไลวรรณ   ฉัตรพูนกุล 
       6.5  นายเชาวลิต  นมัสไธสง 
 
 
 



ตาราง ปปช.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน   บ้านโนนทัน  หมู่ที่ 9   
       หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดั่ง 

 

      2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.     204,000.00    . บาท 
 

       3. ลักษณะงาน 
 

       โดยสังเขป.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน   บ้านโนนทัน  หมู่ที่ 9  โดยท าการเท
คอนกรีตเสริมถนน คสล. เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  84.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร)  พร้อมลงลูกรังทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า  12.60 ลบ.ม.  หรือตาม
สภาพพื้นที่  ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย ( ด าเนิน การตามรายละเอียดแบบแปลนและแผนผังที่ทาง 

อบต.ก าหนด   อ้างอิงแบบมาตรฐาน  ท1-01 )    
       4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 25  พฤษภาคม  2558       เป็นเงิน.   204,000.00    บาท 
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  บัญชีแสดงปริมาณเน้ืองาน  ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  ( B.O.Q )  แบบ ปร.4 
        5.2  สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง  ( แบบ ปร.5 ) 
 

   6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายสมศักดิ์  ค าพรม 
       6.2  นางสาวสุปราณี  บุตรโพธิ์ 
       6.3  พ.จ.อ.จิรศักดิ์  คงบัว 
       6.4  นางวิไลวรรณ   ฉัตรพูนกุล 
       6.5  นายเชาวลิต  นมัสไธสง 
 
 

 

 


