
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือวสัดุก่อสร้างฝายหินก่อ  บา้นปางหดั  หมู่  2  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    194,800.-  บาท  (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนส่ีพนัแปดร้อยบาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  194,800.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  จ.ส.อ.อ านวย       เมืองอินทร์     ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง                       เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  จ.ส.อ.ไพรสัณฑ ์ ยาละ               ต  าแหน่ง  นกัวิเคราะห์ฯ                   เป็น  กรรมการ 
       6.3  นางมนธิชา          ลือชา              ต  าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไป         เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์  บา้นปางหดั  หมู่  2  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    130,717.-  บาท  (หน่ึงแสนสามหม่ืนเจด็ร้อยสิบเจด็บาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  130,717.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  จ.ส.อ.อ านวย       เมืองอินทร์     ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง                       เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  จ.ส.อ.ไพรสัณฑ ์ ยาละ               ต  าแหน่ง  นกัวิเคราะห์ฯ                   เป็น  กรรมการ 
       6.3  นางมนธิชา          ลือชา              ต  าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไป         เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   บา้นปอกลาง  หมู่  5  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    399,032.-  บาท  (สามหม่ืนเกา้พนัเกา้ร้อยสามสิบสองบาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  399,032.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  จ.ส.อ.อ านวย       เมืองอินทร์     ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง                       เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  นายณฐัสิทธ์ิ        กนัยะ              ต  าแหน่ง  นกัทรัพยากรบุคคล          เป็น  กรรมการ 
       6.3  นายเจษฎา           โปงวงค ์          ต  าแหน่ง  นกัวชิาการเกษตร            เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   บา้นผาแล  หมู่  6  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    230,175.-  บาท  (สองแสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยเจ็ดสิบหา้บาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  230,175.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  จ.ส.อ.อ านวย       เมืองอินทร์     ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง                       เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  จ.ส.อ.ไพรสัณฑ ์ ยาละ              ต  าแหน่ง  นกัวิเคราะห์ฯ                   เป็น  กรรมการ 
       6.3  นายสมควร          วงคสุ์ทะ         ต  าแหน่ง  นกัวชิาการเกษตร            เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการขุดบ่อน ้าต้ืน  บา้นทรายทอง  หมู่  7  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    144,000.-  บาท  (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจา้งเหมา 
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  144,000.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  จ.ส.อ.อ านวย       เมืองอินทร์     ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง                         เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  นางพรเพชร        จิตบาล            ต  าแหน่ง  นกัพฒันาชุมชน                 เป็น  กรรมการ 
       6.3  นางสิริลกัษณ์      อินเทพ            ต  าแหน่ง  นกัวิชาการจดัเก็บรายได ้   เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   บา้นห้วยคุ  หมู่  8  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    251,061.-  บาท  (สองแสนหา้หม่ืนหน่ึงพนัหกสิบเอด็บาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  251,061.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  จ.ส.อ.อ านวย       เมืองอินทร์     ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง                       เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  ส.อ.หญิง วนิดา   ศรีไกรรส       ต  าแหน่ง  นกัวชิาการคลงั                  เป็น  กรรมการ 
       6.3  นางมนธิชา          ลือชา              ต  าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไป          เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   บา้นห้วยหาน  หมู่  9  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    200,352.-  บาท  (สองแสนสามร้อยหา้สิบสองบาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  200,352.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  จ.ส.อ.อ านวย       เมืองอินทร์     ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง                       เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  นายสุรชาติ          ค  าแปง            ต  าแหน่ง  นกัวชิาการศึกษา               เป็น  กรรมการ 
       6.3  น.ส.พรนิภา         แสงงาม          ต  าแหน่ง  จพง.การเงินและบญัชี       เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   บา้นผาตั้ง  หมู่  14  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    109,269.-  บาท  (หน่ึงแสนเกา้พนัสองร้อยหกสิบเกา้บาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  109,269.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายประหยดั       ลือชา              ต  าแหน่ง  รองปลดั อบต.                  เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  นางพรเพชร        จิตบาล            ต  าแหน่ง  นกัพฒันาชุมชน               เป็น  กรรมการ 
       6.3  นายธิติพงษ ์       แกว้วทูิรย ์        ต  าแหน่ง  นายช่างโยธา                    เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   บา้นร่มฟ้าผาหม่น  หมู่  15  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 126,572.- บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนหกพนัหา้ร้อยเจด็สิบสองบาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  126,572.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  น.ส.กรรณิการ์    ชยัวงศ ์            ต  าแหน่ง  หวัหนา้ส านกัปลดั           เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  นายสมควร         วงคสุ์ทะ          ต  าแหน่ง  จพง.ป้องกนัฯ                  เป็น  กรรมการ 
       6.3  นายธิติพงษ ์       แกว้วทูิรย ์        ต  าแหน่ง  นายช่างโยธา                    เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   บา้นศิลาแดง  หมู่  16  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 153,756.- บาท (หน่ึงแสนหา้หม่ืนสามพนัเจด็ร้อยหา้สิบหกบาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  153,756.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายประหยดั      ลือชา               ต  าแหน่ง  รองปลดั อบต.                     เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  นางสิริลกัษณ์     อินเทพ             ต  าแหน่ง  นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้   เป็น  กรรมการ 
       6.3  นายธิติพงษ ์       แกว้วทูิรย ์        ต  าแหน่ง  นายช่างโยธา                      เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   บา้นร่มฟ้าทอง  หมู่  18  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 139,565.- บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยหกสิบหา้บาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  139,565.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายประหยดั      ลือชา               ต  าแหน่ง  รองปลดั อบต.                     เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  น.ส.พรนิภา        แสงงาม          ต  าแหน่ง  พจง.การเงินและบญัชี         เป็น  กรรมการ 
       6.3  นายธิติพงษ ์       แกว้วทูิรย ์        ต  าแหน่ง  นายช่างโยธา                      เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการก่อสร้างถงัเก็บน ้า  บา้นสันติพฒันา  หมู่  19  ต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร    200,000.- บาท   (สองแสนบาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป   ประเภทงานอาคาร  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  200,000.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  น.ส.กรรณิการ์    ชยัวงศ ์           ต  าแหน่ง  หวัหนา้ส านกัปลดั              เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  นายสุรชาติ          ค  าแปง            ต  าแหน่ง  นกัวชิาการศึกษา                เป็น  กรรมการ 
       6.3  นายธิติพงษ ์       แกว้วทูิรย ์        ต  าแหน่ง  นายช่างโยธา                      เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจดัสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
1.  ช่ือโครงการ  โครงการจดัซ้ือถงัเก็บน ้าและท่อพีวซีีพร้อมอุปกรณ์   ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในเขตต าบลปอ 
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
2.  วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร   120,066.- บาท   (หน่ึงแสนสองหม่ืนหกสิบหกบาทถว้น) 
3.  ลกัษณะงานโดยสังเขป  ประเภทงานจดัซ้ือวสัดุ  
4.  ราคากลางค านวณ  ณ  วันที ่      เดือน  เมษายน  2559   เป็นเงิน  120,066.-  บาท 
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
       5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา  (แบบ  ปร.4)   
       5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง  (แบบ  ปร.5) 
6.  รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  น.ส.กรรณิการ์    ชยัวงศ ์           ต  าแหน่ง  หวัหนา้ส านกัปลดั              เป็น  ประธานกรรมการ 
       6.2  นายณฐัสิทธ์ิ        กนัยะ             ต  าแหน่ง  นกัทรัพยากรบุคคล             เป็น  กรรมการ 
       6.3  นายธิติพงษ ์       แกว้วทูิรย ์        ต  าแหน่ง  นายช่างโยธา                      เป็น  กรรมการ 
 
 

หมายเหตุ    -  ตามหนงัสือท่ี  ชร 0023.15/ว  633  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2556  การเปิดเผยราคากลางและ

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ป.ป.ช.) 

 

 


