
  

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรบัจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ หมูที่ ๒ บานหนองนกเขียน 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๒๙๔,๐๐๐.- บาท ( สองแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ผิวจราจร กวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  

   เมตรหรือมีพื้นทีก่อสรางไมนอยกวา ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนที่กําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๒๙๔,๐๐๐.- บาท ( สองแสนเกาหมื่นสี่พัน 

   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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยกลางบาน) หมูที่ ๔ บานปอแดง 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๑๙๗,๐๐๐.- บาท ( หน่ึงแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยกลางบาน) กวาง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ 

   เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลกึ ๐.๕๐ เมตร พรอมฝาปด ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ภูหลวงกําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๑๙๗,๐๐๐.- บาท ( หน่ึงแสนเกาหมื่นเจ็ด
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 (คุมหลุมหิน ซอยบานเลขที่ ๒๘)พรอมวางทอจํานวน ๒ จุด 

                    (๗ ซอย) หมูที่ ๖ บานหลุมหิน 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๑๘๑,๐๐๐.- บาท ( หน่ึงแสนแปดหมื่นหน่ึงพันบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ (ซอยกลางบาน) กวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐   เมตร หนา 

  ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่กอสรางไมนอยกวา ๑๔๖ ตร.ม. วางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหลก็ ขนาด  ๐.๖๐ 

  เมตร จํานวน ๗ จุด(๗ ซอย) จุดละ ๕ ทอน รวม ๓๕ ทอน พรอมเสรมิคันดินหลังทอ ปรมิาตรดินไมนอยกวา 

  ๑๕๓.๓๐ ลบ.ม. พรอมบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอย  ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ภูหลวงกําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๑๘๑,๐๐๐.- บาท ( หน่ึงแสนแปดหมื่น 

   หน่ึงพันบาทถวน ) 

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  ซอมสรางถนนลงหินคลกุ(ถนนสายหนองเตาหาย) หมูที่ ๓ บานหนองกระทุม  

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

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

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป ปรบัเกลี่ย  กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐   เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๒,๖๒๕.๐๐ ตร.ม. พรอม
ลงหินคลุกขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
๓๙๓.๗๕ เมตร พรอมบดทบัแนนตกแตงใหเรียบรอย  ตามแบบรปูและรายการที่ อบต.ภูหลวงกําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๖  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  ซอมสรางถนนลงหินคลกุ(ซอยประปา) หมูที่ ๔ บานปอแดง  

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๑๐๓,๐๐๐.- บาท ( หน่ึงแสนสามพันบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป ปรบัเกลี่ย  กวางเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐   เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๙๔๕.๐๐ ตร.ม. 
พรอมลงหินคลกุ ขนาดกวางเฉลี่ย  ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปรมิาตรหินคลุกไม
นอยกวา ๑๔๑.๗๕ เมตร พรอมบดทับแนนตกแตงใหเรียบรอย  ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ภูหลวง
กําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๑๐๓,๐๐๐.- บาท ( หน่ึงแสนสามพันบาท
ถวน ) 

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  ขุดลอกสระเกบ็นํ้าเขาจมูกแขก หมูที่ ๕ บานหลุมเงิน 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๒๕๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป ขุดลอกสระเกบ็นํ้า ขนาดกวาง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐   เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ลาดเอียง ๑ : ๒ ขุดลึกเพิ่มข้ึนอีก ๑.๕๐ เมตร หรือมปีรมิาตรดินขุดไมนอยกวา ๒,๙๗๓ ลบ.ม. ตามแบบรปู
และรายการที่ อบต.ภูหลวงกําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๒๕๕,๐๐๐.-บาท (สองแสนหาหมื่นหาพัน
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  ขุดขยายสระประปาหนองหวา หมูที่ ๘ บานหนองหวา 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐.- บาท ( สองแสนสี่หมื่นบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป ปรมิาณงาน จุดที่ ๑ ทิศเหนือกวาง ๑๒.๐๐ เมตร ทิศใตกวาง ๑๘.๐๐ เมตร ทิศตะวันออกกวาง 
๑๒๐.๐๐ เมตร ทิศตะวันตกกวาง ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา ๔,๙๕๐ ลบ.ม. จุดที่ ๒ ทิศเหนือกวาง ๔๐.๐๐ เมตร ทิศใตกวาง ๑๒.๐๐ เมตร ทิศตะวันออกกวาง 
๒๐.๐๐ เมตร ทิศตะวันตกกวาง ๓๘.๐๐ เมตร ขุดลกึเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒ หรือมีปริมาตรดินขุด
ไมนอยกวา ๒,๒๖๒ ลบ.ม. ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ภูหลวงกําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๒๔๐,๐๐๐.- บาท ( สองแสนสีห่มื่นบาท
ถวน ) 

๕.บัญชีประมาณราคากลาง  

   ๕.๑ แบบ ปร.๕ 

   ๕.๒ แบบ ปร.๔ 

๖.รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

   ๖.๑  นายเติมศักด์ิ  ฉาสูงเนิน     ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง                     ประธานกรรมการ 

   ๖.๒  นายสวิุทย  ทับลา            ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสงเสรมิการเกษตร    กรรมการ 

   ๖.๓  นายวรินทร  ยนจอหอ       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ   กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ปปช.๑ 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 

๑.ชื่อโครงการ  เสริมดินไหลทางพรอมติดต้ัง GUARD RAIL  จํานวน ๒ จุด(ซอยสุขสมบูรณ) หมูที่ ๙ บานหวย 

    แกว 

   /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลภูหลวง 

๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๒๙๘,๐๐๐.- บาท ( สองแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน ) 

๓.ลักษณะงาน   

   โดยสังเขป ปรมิาณงาน เสริมดินไหลทาง กวาง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง 

  ๑ : ๒  ปริมาตรดินไมนอยกวา ๗๕๐.๐๐ ลบ.ม. ติดต้ังเสา คสล.และแผง คสล.ปองกันดินไหลแบบ ๓ ข้ัน 

  สูงข้ันละ ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร และติดต้ัง  GUARD RAIL   คสล.จํานวน ๒ จุด รวมยาว  

  ๗๙.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ภูหลวงกําหนดให 

๔.ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙  เปนเงิน  ๒๙๘,๐๐๐.- บาท ( สองแสนเกาหมื่นแปด
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 

 

 

 

 

 


