
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายชะอ้อน หงส์โตถึงบริเวณบ้าน

นายเจียม  ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านกุ่ม 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

3. ลักษณะงาน งานซ่อมแซม 

โดยสังเขป โครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายชะอ้อน หงส์โตถึง

บริเวณบ้านนายเจียม  ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านกุ่ม ผิวกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร (ปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. )   

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 จ านวนเงิน  92,000  บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาสินค้าเฉล่ียวัสดุก่อสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจ าเดือน มกราคม 2559 

5.2  ตารางค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาของกรมบัญชีกลาง 

5.3  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 

      6.    รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 จ่าเอกสุชาติ  คงชาตรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  เป็น  ประธานกรรมการ  

 6.2 นางสุพรรษา  ธนสาร ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  เป็น กรรมการ  

 6.3 นางสาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายจุ่น  วงษ์กัณหา ถึงบริเวณ

บ้านนายจิ๋ว  ยอดยิ่ง  ต าบลบ้านกุ่ม 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

3. ลักษณะงาน งานซ่อมแซม 

โดยสังเขป โครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายจุ่น  วงษ์กัณหา ถึง

บริเวณบ้านนายจิ๋ว  ยอดยิ่ง  ต าบลบ้านกุ่ม ผิวกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่

น้อยกว่า 175 ลบ.ม. )   

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 จ านวนเงิน  107,000  บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาสินค้าเฉล่ียวัสดุก่อสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจ าเดือน มกราคม 2559 

5.2  ตารางค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาของกรมบัญชีกลาง 

5.3  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 

      6.    รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 จ่าเอกสุชาติ  คงชาตรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  เป็น  ประธานกรรมการ  

 6.2 นางสุพรรษา  ธนสาร ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  เป็น กรรมการ  

 6.3 นางสาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายจุ่น  วงษ์กัณหา ถึงบริเวณ

บ้านนายจิ๋ว  ยอดยิ่ง ต าบลบ้านกุ่ม 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

3. ลักษณะงาน งานซ่อมแซม 

โดยสังเขป โครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากรอยต่อบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหาถึง

บริเวณบ้านนายจิ๋ว  ยอดยิ่ง  ผิวกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 550 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165 

ลบ.ม. )   

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 จ านวนเงิน  101,000  บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาสินค้าเฉล่ียวัสดุก่อสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจ าเดือน มกราคม 2559 

5.2  ตารางค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาของกรมบัญชีกลาง 

5.3  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 

      6.    รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 จ่าเอกสุชาติ  คงชาตรี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  เป็น  ประธานกรรมการ  

 6.2 นางสุพรรษา  ธนสาร ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  เป็น กรรมการ  

 6.3 นางสาวรัตนาภรณ์  สุขเกษม ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกถนน คสล. บริเวณที่นานายพี สีขาวผ่องถึง

บริเวณที่นานายทองเต็ม ศรีทับทิม หมู่ที่ 5  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

3. ลักษณะงาน งานซ่อมแซม 

โดยสังเขป โครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกถนน คสล. บริเวณที่นานายพี สีขาว

ผ่องถึงบริเวณที่นานายทองเต็ม ศรีทับทิม หมู่ที่ 5  ผิวกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทาง 300 เมตร (ปริมาตรหิน

คลุกไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. )   

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 จ านวนเงิน  46,000  บาท 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง  

5.1 ราคาสินค้าเฉล่ียวัสดุก่อสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจ าเดือน มกราคม 2559 

5.2  ตารางค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาของกรมบัญชีกลาง 

5.3  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 

      6.    รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายพิเศษ  ศิลปชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  ประธานกรรมการ  

 6.2 นางวันเพ็ญ  คงชาตรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็น กรรมการ  

 6.3 นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกถนน คสล. บริเวณที่นานายถาวร  งามดี ถึง

บริเวณบ้านนางนัย บุญรอด หมู่ที่ 5  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

3. ลักษณะงาน งานซ่อมแซม 

4. โดยสังเขป โครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกถนน คสล. บริเวณที่นานายถาวร  

งามดี ถึงบริเวณบ้านนางนัย บุญรอด หมู่ที่ 5   ผิวกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ระยะทาง 150 เมตร (ปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม. )   

5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 จ านวนเงิน  27,000  บาท 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง  

6.1 ราคาสินค้าเฉล่ียวัสดุก่อสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจ าเดือน มกราคม 2559 

6.2  ตารางค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาของกรมบัญชีกลาง 

5.3  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 

      6.    รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายพิเศษ  ศิลปชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  ประธานกรรมการ  

 6.2 นางวันเพ็ญ  คงชาตรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็น กรรมการ  

 6.3 นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกถนน คสล. บริเวณที่นานายประจักษ์  ครุฑใจ

กล้า ถึงบริเวณบ้านนางสมพร  ตาบสกุล หมู่ที่ 6  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุ่ม 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

3. ลักษณะงาน งานซ่อมแซม 

4. โดยสังเขป โครงการ ซ่อมแซมถนนถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกถนน คสล. บริเวณที่นานายประจักษ์  

ครุฑใจกล้า ถึงบริเวณบ้านนางสมพร  ตาบสกุล หมู่ที่ 6 ผิวกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร 

(ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. )   

5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2559 จ านวนเงิน  118,000  บาท 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง  

6.1 ราคาสินค้าเฉล่ียวัสดุก่อสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจ าเดือน มกราคม 2559 

6.2  ตารางค่าด าเนินการและค่าเส่ือมราคาของกรมบัญชีกลาง 

5.3  ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง 

      6.    รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 6.1 นายพิเศษ  ศิลปชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น  ประธานกรรมการ  

 6.2 นางวันเพ็ญ  คงชาตรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็น กรรมการ  

 6.3 นางสาววัชรีกร  เรือนทองดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ  
 

 


