
ตาราง ปปช.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

1. ช่ือโครงก าร  โค รงการขุ ดลอก สระหว้ย ฝาย บ ้ านบัว น้อย หมู่ 5   ต .สว่า ง   

   อ.พร รณา นิคม จ.สกลนค ร 

    /หนว่ยง านเจ้ าของโคร งการ   แผน งานก ารเก ษ ตร งานอนุรัก ษ ์แหล่ง น ้าแ ละป่าไม้   

2 . วงเ งนิงบป ระ มาณท ี่ได้รั บ จัดสรร    499, 60 0.- บ าท   (-สี่แสนเก ้าหมื่ นเก ้าพันห กร้อย บ าท ถ้วน-) 

3. ลักษ ณะง าน 

    โด ยสังเขป   ขน าดก ว้าง  66.5 เมตร ย าว 61  เมตร ลึ ก 3.5 เมตร  ลาดเอีย ง ๑:๑ 

4. ราค ากล า งค้า นวณ ณ  วั นที่  2 1 ธันวาคม  2559   เป ็ นเงิน  499, 600.- บ าท (-สี่แสนเก ้าหมื่ นเ ก้าพัน 

    หกร้อยบ าท ถ้วน-) 

5. บัญชีประ มาณก ารร าคา กล าง 

    5 .1  แบบ   ป ร. 4 

    5 .2 แบบ   ป ร.5 

    5 .3 ต ารา ง Factor F  งานก ่อสรา้งท าง 

    5 .4 .. ........ ....... ....... ....... ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ ....... .. ... ........ ....... ....... ........ . 

6. ราย ชื่อคณ ะกรรมก า รก้า หนดราค ากล า ง 

    6.1   น ายอภิเ ชษ ฐ์ แก้วดี  ป ระธานกรรมก าร       

    6.2   น ายอนุช า ไชยตะม าตร์ กรรมก าร   

    6. 3  น ายสุว ัฒน์ ศริิสวัสดิ์ กรรมก าร   

    6. 4 ... ....... ....... ........ ...... ........... ....... .... ... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ .   

    6. 5  .... ....... ........ ....... .... ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ ..   

    6.6  ..... ....... ....... ........ ... ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ ..   

    6. 7 .. ....... ....... ........ ....... ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... .... ... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ .   

    6. 8 .... ....... ....... ........ .... ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ ....... .. ........... ....... ....... ........ .. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


