
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณ
ท่อลอดนางส าลี  คงชาตรี ถึงบริเวณบ้านนายสุภาพ เรณูแย้ม 
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

3. ลักษณะงาน โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) 
จากบริเวณท่อลอดนางส าลี  คงชาตรี ถึงบริเวณบ้านนายสุภาพ เรณูแย้ม ผิวกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร (ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร) 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จ านวนเงิน 32,000 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาลูกรังในราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ณ เดือน   มิถุนายน พ.ศ. 2559 
5.2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ฉบับปรับปรุง

เดือน ตุลาคม 2558 
5.3 ราคาน้ ามันดีเซลที่ 23.00- 23.99 บาท / ลิตร 

      6.   รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายพิเศษ  ศิลปชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  ประธานกรรมการ  
 6.2 นาง สาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 6.3 นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณ
บ้านนายชาญ  คล้ายสุบรรณ ถึงบริเวณที่นานางบรรจง ศรีอ้นยู้ หมู่ที่ 6 
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

3. ลักษณะงาน โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองบ้านกุ่มใต้ (ฝั่งเหนือ) 
จากบริเวณบ้านนายชาญ  คล้ายสุบรรณ ถึงบริเวณที่นานางบรรจง ศรีอ้นยู้ หมู่ที่ 6 ผิวกว้างเฉลี่ย 2.50 
เมตร ระยะทาง 600 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร) 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จ านวนเงิน 60,900 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาหินคลุกในราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือน กรก าคม พ.ศ. 2559 
5.2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน 

ตุลาคม 2558 
5.3 ราคาน้ ามันดีเซลที่ 23.00-23.99 บาท / ลิตร 

      6.   รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายพิเศษ  ศิลปชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  ประธานกรรมการ  
 6.2 นาง สาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 6.3 นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นานางลัดดาวัลย์  เทียนปัญจะ ถึง
บริเวณ ที่นานายพิเชษ ์  เชื้อรามัญ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านกุ่ม 
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

3. ลักษณะงาน โครงการ ซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นานางลัดดาวัลย์  
เทียนปัญจะ ถึงบริเวณ ที่นานายพิเชษ ์  เชื้อรามัญ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านกุ่ม  ผิวกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร (ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร)  

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จ านวนเงิน 97,000 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาลูกรังในราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ณ เดือน   มิถุนายน พ.ศ. 2559 
5.2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน 

ตุลาคม 2558 
5.3 ราคาน้ ามันดีเซลที่ 23.00-23.99 บาท / ลิตร 

      6.   รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายพิเศษ  ศิลปชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  ประธานกรรมการ  
 6.2 นาง สาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 6.3 นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม ถึงสุดเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

3. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม 
ถึงสุดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม ผิวกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร (ปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 156 ลูกบาศก์เมตร) 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จ านวนเงิน 90,000 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาลูกรังในราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ณ เดือน กรก าคม พ.ศ. 2559 
5.2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน 

ตุลาคม 2558 
5.3 ราคาน้ ามันดีเซลที่ 23.00-23.99 บาท / ลิตร 

      6.   รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายพิเศษ  ศิลปชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  ประธานกรรมการ  
 6.2 นาง สาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 6.3 นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นานายสุเทพ  สงกระสาร ถึง
บริเวณ ที่นานายประสาร  ช านาญดี หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านกุ่ม  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

3. ลักษณะงาน โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณที่นานายสุเทพ  สงกระสาร 
ถึงบริเวณ ที่นานายประสาร  ช านาญดี หมู่ที่ 4 ผิวกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร 
(ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร)  

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จ านวนเงิน 175,000 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาลูกรังในราคากลางวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ณ เดือน มิถุนายนพ.ศ. 2559  
5.2 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ าหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) ฉบับปรับปรุงเดือน 

ตุลาคม 2558 
5.3 ราคาน้ ามันดีเซลที่ 23.00-23.99 บาท / ลิตร 

      6.   รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายพิเศษ  ศิลปชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  ประธานกรรมการ  
 6.2 นาง สาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 6.3 นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 


