
       

 

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมูที่ ๗ บานหนองกก 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ( สามแสนบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  

   เมตรหรือมีพื้นทีก่อสรางไมนอยกวา ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบแปลนที่กําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ( สามแสนบาทถวน ) 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง  

   ๕.๑ แบบ ปร.๕ 

   ๕.๒ แบบ ปร.๔ 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน     ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง                     ประธานกรรมการ 

   ๖.๒  นายสุวิทย  ทับลา            ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสงเสรมิการเกษตร    กรรมการ 

   ๖.๓  นายวรินทร  ยนจอหอ       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ ๒ สายทาง หมูที่ ๕   บานหลมุเงิน 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ( สามแสนบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป สายที่ ๑ ซอยกลางบาน ปรมิาณงาน กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กผิวจราจร กวาง ๓.๐๐ 

   เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นทีก่อสรางไมนอยกวา ๓๑๕.๐๐ 

   ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบแปลนทีก่ําหนดให 

   สายที่ ๒ ซอยสุขสําราญ ซอย ๗  ปริมาณงาน กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ผิวจราจร กวาง ๓.๐๐ 

   เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นทีก่อสรางไมนอยกวา ๓๑๕.๐๐ 

   ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบแปลนทีก่ําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๒๙๙,๐๐๐.- บาท ( สองแสนเกาหมื่นเกา  

   พันบาทถวน ) 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง  

   ๕.๑ แบบ ปร.๕ 

   ๕.๒ แบบ ปร.๔ 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน     ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง                     ประธานกรรมการ 

   ๖.๒  นายสุวิทย  ทับลา            ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสงเสรมิการเกษตร    กรรมการ 

   ๖.๓  นายวรินทร  ยนจอหอ       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ จํานวน ๒ สาย หมูที่ ๑๐   บานหนองนกเขียน 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๒๙๙,๐๐๐.- บาท ( สองแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายที่ ๑ ซอยสวรรคบูรพา  กวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐  

   เมตร หนา ๐.๑๕   เมตร รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๒๙๕.๐๐ ตารางเมตร  สายที่ ๒ ซอยบาดาล  กวาง 

   ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕   เมตร รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๓๔๕.๐๐ ตามแบบรปู 

   และรายการที่ อบต. ภูหลวงกําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๒๙๙,๐๐๐.- บาท ( สองแสนเกาหมื่นเกา  

   พันบาทถวน ) 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง  

   ๕.๑ แบบ ปร.๕ 

   ๕.๒ แบบ ปร.๔ 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน     ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง                     ประธานกรรมการ 

   ๖.๒  นายสุวิทย  ทับลา            ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสงเสรมิการเกษตร    กรรมการ 

   ๖.๓  นายวรินทร  ยนจอหอ       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  วางทอระบายนํ้า คสล.พรอมบอพัก คสล.หมูที๘่ บานหนองหวา 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ( สามแสนบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป วางทอระบายนํ้า คสล. ช้ัน ๓ ขนาด  ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๑๙๐ ทอน พรอมบอพกั คสล.จํานวน 

    ๑๔ บอ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ภูหลวงกําหนดให  

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ( สามแสนบาทถวน ) 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง  

   ๕.๑ แบบ ปร.๕ 

   ๕.๒ แบบ ปร.๔ 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน     ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง                     ประธานกรรมการ 

   ๖.๒  นายสุวิทย  ทับลา            ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสงเสรมิการเกษตร    กรรมการ 

   ๖.๓  นายวรินทร  ยนจอหอ       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ จํานวน ๒ สาย หมูที่ ๑   บานโนนแดง 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๒๔๙,๐๐๐.- บาท ( สองแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายที่ ๑ ซอยพรอมพฒันา  กวาง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐  

   เมตร หนา ๐.๑๕   เมตร รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร  สายที่ ๒ ซอยฉิมพลี  กวาง 

   ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕   เมตร รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๑๙๕.๐๐ ตรม.ตามแบบ 

   รูป  และรายการที่ อบต. ภูหลวงกําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๒๔๙,๐๐๐.- บาท ( สองแสนสีห่มื่นเกาพัน 

   บาทถวน ) 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง  

   ๕.๑ แบบ ปร.๕ 

   ๕.๒ แบบ ปร.๔ 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน     ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง                     ประธานกรรมการ 

   ๖.๒  นายสุวิทย  ทับลา            ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสงเสรมิการเกษตร    กรรมการ 

   ๖.๓  นายวรินทร  ยนจอหอ       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 
 


