
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ 

เรื่อง  การก าหนดราคากลาง 
โครงการก่อสร้างตามเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2559   

ต าบลดุมใหญ่   อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
----------------------- 

   

ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่   อ าเภอม่วงสามสิบ   
จังหวัดอุบลราชธานี    ไดด้ าเนินการก าหนดราคากลางโครงการก่อสร้างตามเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจ าปงงบประมาณ 555   จ านวน      โครงการ   เพ่ือใช้เป็นราคากลางในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 5535   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  )  พ.ศ.5553  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
5545  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.5554  มาตรา  103/7  ดังต่อไปนี้  

1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่  7  บ้านเลขท่ี  5  – 6  ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัด 
อุบลราชธานี   เงินงบประมาณท้ังสิ้น   1 1,000.-  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเลขท่ี  6 –ข้างโรงเรียนบ้านท่าลาด  ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วง 
สามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   เงินงบประมาณท้ังสิ้น   155,000.-  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 10  บ้านโนนเค็ง  สายจากบ้านโนนเค็ง  -  โรงเรียน 
บ้านบัวยาง  ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   เงินงบประมาณทั้งสิ้น   453,600.-  บาท  (สี่
แสนห้าหมื่นสามร้อยหกร้อยบาทถ้วน) 

4. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หนองไฮ่  บ้านดงยาง หมู่ที่  1  ภายในหมู่บ้าน ต าบลดุมใหญ่   
อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   เงินงบประมาณทั้งสิ้น  35 ,000.-  บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

5. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเลิงน้อย  สายจากบ้านเลิงน้อย – บ้านบัวยาง  ต าบลดุมใหญ่   
อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เงินงบประมาณทั้งสิ้น  31 ,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  บ้านฮ่องไผ่  หมู่ที่  3 สายจากบ้านเลขที่ 57 - 5   ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอ 
ม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เงินงบประมาณทั้งสิ้น   65,100.-  บาท  (หกหมืน่ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

7. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่    บ้านเลขที่  150 - 54  ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัด 
อุบลราชธานี   เงินงบประมาณท้ังสิ้น   55 ,000.-  บาท  (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

8. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่    บ้านเลขที่  64 - 101  ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัด 
อุบลราชธานี   เงินงบประมาณท้ังสิ้น   1 1,000.-  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบ ฯ   และกฎหมายดังกล่าวข้างต้น  ดังนั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่  จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามแบบ  ปร.4  และ
แบบ  ปร.5  รายละเอียดแนบท้าย   
                                              

              ประกาศ    ณ    วันที่    17    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  555  
 

                                                                                               
                                                                             (นายณรงค์   ติ่งแสง) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ 



 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่  7  บ้านเลขที่  59 – 68 ต าบลดุมใหญ่   
       อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี    

                   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ 
 

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  181,000.-  บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

3.    ลักษณะงาน 
                โดยสังเขป  ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเลขที่  59 –68 ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ   
                              จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจร  คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ยาว 82.00  เมตร    
                              หนา  0.15  เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  328.00  ตารางเมตร  ลงหินลูกรังไหล่ 
                              ทาง  12.30  ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)  
                              จ านวน 1 โครงการ 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  2559       เป็นเงิน   181,000.-  บาท   
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
5.1  แบบ  ปร.4 (เอกสารแนบ) 
5.2  แบบ  ปร.5 (เอกสารแนบ) 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1  นายยุทธกิจ  นาค ามูล        ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
6.2  นายพศิณ  สุวรรณ          ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
6.3  จ.ส.อ.ชาติชาย  เกตุอรุณ     ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1.  ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเลขที่ 68–ข้างโรงเรียนบ้านท่าลาด ต าบลดุมใหญ่   
                    อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี    
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ 

 

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  125,000.-  บาท  (หนึ่งแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

3.    ลักษณะงาน 
       โดยสังเขป  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเลขที่ 68–ข้างโรงเรียนบ้านท่าลาด ต าบลดุมใหญ่   
                      อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจร  คสล. กว้าง 4.00 เมตร   
                      ยาว 53.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร    
                     ลงหินลูกรังไหล่ทาง  7.95  ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบท่ี  
                     อบต.ก าหนด) จ านวน 1 โครงการ   

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  2559       เป็นเงิน   125,000.-  บาท   

 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
5.3  แบบ  ปร.4 (เอกสารแนบ) 
5.4  แบบ  ปร.5 (เอกสารแนบ) 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1 นายยุทธกิจ  นาค ามูล        ต าแหน่งปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
6.2  นายพศิณ  สุวรรณ          ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
6.3  จ.ส.อ.ชาติชาย  เกตุอรุณ     ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 10 บ้านโนนเค็ง  สายจากบ้านโนนเค็ง ถึง     
                    โรงเรียนบ้านบัวยาง  ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี    
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่  

 

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  453,600.-  บาท  (สี่แสนห้าหม่ืนสามร้อยหกร้อยบาทถ้วน)  

3.    ลักษณะงาน   
       โดยสังเขป  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 10 บ้านโนนเค็ง  สายจากบ้านโนนเค็ง ถึง 
                      โรงเรียนบ้านบัวยาง ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวทาง  
                      กว้าง  4.00  เมตร    ยาว  285.00   กิโลเมตร   หนา  0.04   เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
                     (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) จ านวน 1 โครงการ 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  2559       เป็นเงิน   453,600.-  บาท   
 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
6.4  แบบ  ปร.4 (เอกสารแนบ) 
6.5  แบบ  ปร.5 (เอกสารแนบ) 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1 นายยุทธกิจ  นาค ามูล        ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
6.2  นายพศิณ  สุวรรณ          ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
6.3  จ.ส.อ.ชาติชาย  เกตุอรุณ     ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หนองไฮ่  บ้านดงยาง หมู่ที่  1  ภายในหมู่บ้าน  
                    ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี    
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่  

 

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  329,000.-  บาท  (สามแสนสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

3.    ลักษณะงาน   
       โดยสังเขป  ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หนองไฮ่ บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ภายในหมู่บ้าน ต าบล 
                   ดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธาน ีขนาดผิวสนาม กว้าง 23.00 เมตร    

                             ยาว 32.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  736.00  ตารางเมตร  หนา 0.10  เมตร  
                             และขนาดดินถมสนาม  กว้าง 42.00 เมตร  ยาว 44.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 
                             กว่า 1,848.00 ตารางเมตร   หนา 0.35  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียด 
                             ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) จ านวน 1 โครงการ 
              

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  2559       เป็นเงิน   329,000.-  บาท   

 

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
6.4  แบบ  ปร.4 (เอกสารแนบ) 
6.5  แบบ  ปร.5 (เอกสารแนบ) 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1  นายยุทธกิจ  นาค ามูล        ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
6.2  นายพศิณ  สุวรรณ          ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
6.3  จ.ส.อ.ชาติชาย  เกตุอรุณ     ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเลิงน้อย  สายจากบ้านเลิงน้อย – บ้านบัวยาง    
                    ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่  

 

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  318,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

3.    ลักษณะงาน   
       โดยสังเขป  ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเลิงน้อย  สายจากบ้านเลิงน้อย – บ้านบัวยาง    ต าบล 
                      ดุมใหญ ่อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร   
                      ยาว 147.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  588.00  ตารางเมตร    
                      ลงหินลูกรังไหล่ทาง  22.05  ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  2559       เป็นเงิน   318,000.- บาท  

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
6.6  แบบ  ปร.4 (เอกสารแนบ) 
6.7  แบบ  ปร.5 (เอกสารแนบ) 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1 นายยุทธกิจ  นาค ามูล        ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
6.2 นายพศิณ  สุวรรณ          ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
6.3  จ.ส.อ.ชาติชาย  เกตุอรุณ     ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1.ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่  3 สายจากบ้านเลขที่ 27 - 29   
                    ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี   
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่  

 

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  65,100.-  บาท  (หกหม่ืนห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

3.    ลักษณะงาน   
       โดยสังเขป  ก่อสร้างท่อระบายน้ า  บ้านฮ่องไผ่ หมู่ที่  3  สายจากบ้านเลขที่  27 - 29  ต าบลดุมใหญ่  
                     อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ขนาด  กว้าง  0.40  เมตร  ยาว  66.00  เมตร     
                     ระยะบ่อพักหรือตามสภาพทุก  10.00  เมตร   จ านวน  5  บ่อ   พร้อมป้ายโครงการ   
                     (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด) จ านวน  1  โครงการ 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  2559       เป็นเงิน   65,100.-  บาท   

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
6.4  แบบ  ปร.4 (เอกสารแนบ) 
6.5  แบบ  ปร.5 (เอกสารแนบ) 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1 นายยุทธกิจ  นาค ามูล        ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
6.2  นายพศิณ  สุวรรณ          ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
6.3  จ.ส.อ.ชาติชาย  เกตุอรุณ     ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 8  บ้านเลขที่  120 - 54  ต าบลดุมใหญ่   
                    อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี     
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่  

 

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  228,000.-  บาท  (สองแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

3.    ลักษณะงาน   
       โดยสังเขป  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  บ้านเลขที่  120 -54  ต าบลดุมใหญ่   อ าเภอม่วงสามสิบ   
                     จังหวัดอุบลราชธาน ี   ขนาดผิวจราจร   คสล. กว้าง  4.00  เมตร   ยาว 105.00 เมตร   
                     หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  420  ตารางเมตร     ลงหินลูกรังไหล่ทาง  15.75   
                     ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) จ านวน  1  โครงการ   

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  2559       เป็นเงิน   228,000.-  บาท   

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
6.4  แบบ  ปร.4 (เอกสารแนบ) 
6.5  แบบ  ปร.5 (เอกสารแนบ) 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1  นายยุทธกิจ  นาค ามูล        ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
6.2  นายพศิณ  สุวรรณ          ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
6.3  จ.ส.อ.ชาติชาย  เกตุอรุณ     ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

1. ช่ือโครงการ   โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 8  บ้านเลขที่  64 - 101   
                     ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี    
                    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่  

 

2.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  181,000.-  บาท  (หนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

3.    ลักษณะงาน   
       โดยสังเขป  ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 8  บ้านเลขที่  64 - 101  ต าบลดุมใหญ่  อ าเภอม่วงสามสิบ   
                     จังหวัดอุบลราชธาน ี  ขนาดผิวจราจร   คสล. กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  82.00  เมตร   
                     หนา 0.15  เมตร   ลงหินลูกรังไหล่ทั้งสองข้าง  กว้างข้างละ  0.50 เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่ 
                     น้อยกว่า  328  ตารางเมตร     ลงหินลูกรังไหล่ทาง  12.30  ลบ.ม.  พร้อมป้ายโครงการ 

4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   17  พฤษภาคม  2559       เป็นเงิน   181,000.-  บาท   

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 
6.6  แบบ  ปร.4 (เอกสารแนบ) 
6.7  แบบ  ปร.5 (เอกสารแนบ) 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.4  นายยุทธกิจ  นาค ามูล        ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        ประธานกรรมการ 
6.5  นายพศิณ  สุวรรณ          ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง          กรรมการ 
6.6  จ.ส.อ.ชาติชาย  เกตุอรุณ     ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     กรรมการ 

 
 

 

 



 

 


