
ตาราง ปปช.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว (หย่อมบ้านแม่แทน) 
ต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลช่างเคิ่ง 
 
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  300,000.00บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) 
 
3.ลักษณะงานโดยสังเขป   
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาว (หย่อมบ้านแม่แทน) ต้าบลช่างเคิ่ง 
อ้าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  ลึก 0.40 เมตร กว้างใน  0.40  เมตร ยาว  158.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
 
4.ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2561 เป็นเงิน 300,000.00บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) 
 
5.บัญชีประมาณการราคากลาง 
5.1แบบ ปร.4 
5.2แบบ ปร.5 
 
6.รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1นางชนิกา        พิทาค้า                 ต้าแหน่ง  ปลัดอบต.ช่างเคิ่ง               ประธานกรรมการ 
6.2นายเกรียงศักดิ์  ศรีมงคล               ต้าแหน่ง   ผู้อ้านวยการกองช่าง                     กรรมการ            
6.3นายณัฎฐ์         เตจ๊ะนา                ต้าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล                      กรรมการ 
6.4นายจ้ารัส         มอญไข่                ต้าแหน่ง   นักป้องกันฯปฏิบัติการ                  กรรมการ 
6.5นายภูดิศ         สุยะใหญ่               ต้าแหน่ง    นายช่างโยธาฯ                           กรรมการ 
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