
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก        ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

1. ช่ือโครงการ
ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 338.00 ม. หนา 0.15 ม.

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนองบก    ต าบลหนองบก
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป

ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 338.00 ม. หนา 0.15 ม.

4. ราคากลางค านวณ   ณ  วันท่ี 
5. บัญชีประมาณราคากลาง บาท

ตามแบบประมาณราคาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบกก าหนด

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
1 ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ต าแหน่ง ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ
2 นายวสันต์ บุญสุภาพ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
3 นายวัสพล ลาพัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
4 นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8  วรรคหน่ึง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ดังน้ี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านแต้ใหม่ ไปโรงเรียนหกสิบพรรษา

710,000.00          

    29  มกราคม  2561
710,000.00          



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก        ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

1. ช่ือโครงการ
ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนองบก    ต าบลหนองบก
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป

ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม.

4. ราคากลางค านวณ   ณ  วันท่ี 
5. บัญชีประมาณราคากลาง บาท

ตามแบบประมาณราคาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบกก าหนด

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
1 ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ต าแหน่ง ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ
2 นายวสันต์ บุญสุภาพ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
3 นายวัสพล ลาพัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
4 นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

   29 มกราคม  2561
330,000.00          

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8  วรรคหน่ึง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ดังน้ี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 สามแยกบ่อน้ ากลางบ้านไปทิศตะวันออก

330,000.00          



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก        ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

1. ช่ือโครงการ

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนองบก    ต าบลหนองบก
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป

4. ราคากลางค านวณ   ณ  วันท่ี 
5. บัญชีประมาณราคากลาง บาท

ปร.4
ปร.5

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
1 ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ต าแหน่ง ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ
2 นายวสันต์ บุญสุภาพ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
3 นายวัสพล ลาพัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
4 นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8  วรรคหน่ึง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ดังน้ี

โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านดูน ไปต้ังภายในวัดบ้านดูน  

135,000.00          

   29 มกราคม  2561
135,000.00          



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก        ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

1. ช่ือโครงการ
กว้าง 4.00 ม. ยาว 77.50 ม. หนา 0.15 ม.

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนองบก    ต าบลหนองบก
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป

กว้าง 4.00 ม. ยาว 77.50 ม. หนา 0.15 ม.

4. ราคากลางค านวณ   ณ  วันท่ี 
5. บัญชีประมาณราคากลาง บาท

ตามแบบและประมาณราคาท่ีองค์การบริหารส่วต าบลหนองบกก าหนด

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
1 ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ต าแหน่ง ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ
2 นายวสันต์ บุญสุภาพ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
3 นายวัสพล ลาพัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
4 นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ดังน้ี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดูน หมู่ท่ี 4 จ านวน 2 ช่วง

165,000.00          

   29 มกราคม  2561
165,000.00          

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8  วรรคหน่ึง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก        ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

1. ช่ือโครงการ
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,272.50 ม. หนา 0.15 ม.

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนองบก    ต าบลหนองบก
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป

กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,272.50 ม. หนา 0.15 ม.

4. ราคากลางค านวณ   ณ  วันท่ี 
5. บัญชีประมาณราคากลาง บาท

ตามแบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม ท่ี อบต.หนองบกก าหนด

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
1 ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ต าแหน่ง ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ
2 นายวสันต์ บุญสุภาพ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
3 นายวัสพล ลาพัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
4 นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

2,780,000.00       

      มกราคม  2561
2,780,000.00       

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8  วรรคหน่ึง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ดังน้ี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5 ,หมู่ท่ี 8 ไปโคกเลิง



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก        ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

1. ช่ือโครงการ
1,550 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะซ่อมรวม 2,150 เมตร หนา 0.10 เมตร

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนองบก    ต าบลหนองบก
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป

1,550 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ระยะซ่อมรวม 2,150 เมตร หนา 0.10 เมตร

4. ราคากลางค านวณ   ณ  วันท่ี 
5. บัญชีประมาณราคากลาง บาท

ปร.4
ปร.5

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
1 ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ต าแหน่ง ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ
2 นายวสันต์ บุญสุภาพ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
3 นายวัสพล ลาพัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
4 นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8  วรรคหน่ึง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ดังน้ี

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านเหล่าหนองผือ หมู่ท่ี 11 เป็นช่วงๆ รวมระยะซ่อม

100,000.00          

    29  มกราคม  2561
100,000.00          



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก        ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

1. ช่ือโครงการ
และเททับ กว้าง 4.00 ม. ระยะซ่อมรวม 117 ม.หนาเฉล่ีย 0.075 - 0.15 ม.

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนองบก    ต าบลหนองบก
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป

กว้าง 4.00 ม. ระยะซ่อมรวม 117 ม.หนาเฉล่ีย 0.075 - 0.15 ม.

4. ราคากลางค านวณ   ณ  วันท่ี 29วันท่ี
5. บัญชีประมาณราคากลาง บาท

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
1 ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ต าแหน่ง ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ
2 นายวสันต์ บุญสุภาพ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
3 นายวัสพล ลาพัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
4 นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนน คสล. เข้าหมู่บ้านเหล่าหนองผือ หมู่ท่ี 11 เป็นช่วงๆ 

200,000.00          

 29 มกราคม  2561
200,000.00          

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8  วรรคหน่ึง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ดังน้ี



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก        ขอเปิดเผยราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

1. ช่ือโครงการ
กว้าง 4.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม.

./หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนองบก    ต าบลหนองบก
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก   จังหวัดอุบลราชธานี

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท
3. ลักษณะโดยสังเขป

กว้าง 4.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.15 ม.

4. ราคากลางค านวณ   ณ  วันท่ี 
5. บัญชีประมาณราคากลาง บาท

แบบประมาณราคาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
1 ส.ต.ท.สมพล ใจเย็น ต าแหน่ง ปลัด อบต.       ประธานกรรมการ
2 นายวสันต์ บุญสุภาพ ต าแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
3 นายวัสพล ลาพัน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ
4 นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8  วรรคหน่ึง ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  ดังน้ี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดูนเหนือ หมู่ท่ี 13 แยกเป็น 2 ช่วง (ถนน คสล.และหูช้างสามแยก) 

300,000.00          

      มกราคม  2561
300,000.00          


















