
ตาราง ปปช.01 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านหนองหล่ม  หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๑) 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
 

 2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

  3. ลักษณะงาน 
 

 โดยสังเขป    ปริมาณงานขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่หมู่ ๔  (จุดที่๑) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖" ตามข้อก าหนด
คุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ตามแบบเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

   4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม  255๙ เป็นเงิน  ๒๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน)  
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  ปร.6 
        5.2  ปร.5 
        5.3  ปร.4 
 

   6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นางสาวสรวีย์     ค าฟู 
       6.2  นายสมรส      ประสมสวย  
       6.3  นางรพีพรรณ   บุญยืน        
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 2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

  3. ลักษณะงาน 
 

 โดยสังเขป    ปริมาณงานขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่หมู่ ๔  (จุดที่๒) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖" ตามข้อก าหนด
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   4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม  255๙ เป็นเงิน  ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)  
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  ปร.6 
        5.2  ปร.5 
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1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านห้วยหมอเฒ่า  หมู่ที่ ๕ 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
 

 2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

  3. ลักษณะงาน 
 

 โดยสังเขป   ปริมาณงานขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่หมู่ ๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖" ตามข้อก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ตามแบบเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

   4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม  255๙ เป็นเงิน  ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)  
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  ปร.6 
        5.2  ปร.5 
        5.3  ปร.4 
 

   6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายสมรส      ประสมสวย 
       6.2  นางสาวมานิสา   บุญหล้า  
       6.3  นางนวพร      จุมปูอา        
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1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านสันก้างปลา  หมู่ที่ ๗ 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
 

 2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

  3. ลักษณะงาน 
 

 โดยสังเขป   ปริมาณงานขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่หมู่ ๗ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖" ตามข้อก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ตามแบบเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

   4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม  255๙ เป็นเงิน  ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)  
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  ปร.6 
        5.2  ปร.5 
        5.3  ปร.4 
 

   6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายสมรส      ประสมสวย 
       6.2  นางสาวมานิสา   บุญหล้า  
       6.3  นางนวพร      จุมปูอา        
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่บ้านห้วยหมอเฒ่า  หมู่ที่ ๘ 
      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 
 

 2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  3. ลักษณะงาน 
 

 โดยสังเขป   ปริมาณงานขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่หมู่ ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖" ตามข้อก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ตามแบบเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 

   4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม  255๙ เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  ปร.6 
        5.2  ปร.5 
        5.3  ปร.4 
 

   6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายนรินทร์       หล้าตัน 
       6.2  นางวราภรณ์      บ่อค า  
       6.3  นางสาวฉัตรแก้ว    พิมพ์วาปี        
        
 
 


