
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง ( ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

  
  ๑. ชื่อโครงการ      โครงการแกมลิงกุดออพรอมอาคารประกอบ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 
.                      ซื้อชิ้นสวนซอม รายละเอียดดังตอไปนี้.-                                                                
                        
๑.๑ ชิ้นสวนซอม รยบ.๕ ตัน ลากจูง SCANNIA แบบ P๑๑๓ HL หมายเลข S/N ๐๑๒๐๖๓๙๙๙ ทบ.๘๘๐๙๙ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒    
.      จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๐๓,๓๗๒.๐๐ (หนึ่งแสนสามพันสามรอยเจ็ดสิบสองบาทถวน)     
๒.๒ ชิ้นสวนซอม รยบ.๕ ตัน ลากจูง SCANNIA แบบ P๑๑๓ HL หมายเลข S/N ๐๑๒๐๖๔๖๕ ทบ.๘๘๑๐๓ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ .   
.      จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑๐๔,๕๐๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันหารอยสองบาทถวน)  
๒.๓ ชิ้นสวนซอม รถโกยตักสายพาน ๓/๔ ลบ.หลา KOMATSU แบบ PC๒๒๐-๓ หมายเลข S/N ๒๘๘๓๙ ทบ.๑๒๕๘๘           .          
.      สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๓๔๔,๒๙๙.๐๐ บาท(สามแสนสี่หมื่นสี่พันสองรอยเกาสิบเกาบาทถวน)   
๒.๔ ชิ้นสวนซอม รถโกยตักสายพาน ๑ ๑/๒ ลบ.หลา KOMATSU แบบ PC๒๒๐-๖ หมายเลข S/N ๕๓๓๘๓ ทบ.๒๓๙๒๒          ..    
.      สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๒๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน) 
๒.๕ ชิ้นสวนซอม รถโกยตักสายพาน ๓/๔ ลบ.หลา KOMATSU แบบ PC๒๒๐-๗ หมายเลข S/N ๗๑๕๔๙ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ .  .        
.      จำนวน ๒๑ รายการ วงเงิน ๒๗๕,๐๒๖.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหาพันยี่สิบหกบาทถวน)                                                 
๒.๖ ชิ้นสวนซอม รถโกยตักสายพาน ๓/๔ ลบ.หลา KOMATSU แบบ PC๒๒๐-๘ ทบ.๑๗๗๖๗ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒                    
.      จำนวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๒๙๑,๘๘๔.๐๐ บาท (สองแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยแปดสิบส่ีบาทถวน)       
๒.๗ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ NISSAN แบบ UD CW๓๐ หมายเลข S/N ๒๒๐๕ ทบ.๑๒๕๖๙ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ .     
.     จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๓๘,๔๗๕.๐๐ บาท (สามหม่ืนแปดพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)      
๒.๘ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ๒๓NFY หมายเลข S/N ๓๖๐๐๙๕๖ ทบ.๓๑๐๙๑                               
.      สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๑๒ รายการ วงเงิน ๔๑,๙๒๐.๐๐ บาท (สี่หม่ืนหนึ่งพันเการอยยี่สิบบาทถวน)      
๒.๙ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ๒๓NFY หมายเลข S/N ๓๖๐๐๙๕๗ ทบ.๓๑๐๙๓                                        
.      สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๒๗,๒๔๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองรอยสี่สิบหาบาทถวน)   
๒.๑๐ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ๒๓NFY หมายเลข S/N ๓๖๐๐๙๕๙ ทบ.๓๑๐๙๗                                        
.      สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๒๗,๒๔๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองรอยสี่สิบหาบาทถวน)    
๒.๑๑ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ77QDTH หมายเลข S/N S/N๐๐๖๕๐ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒                  
.      จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๖๘,๒๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสองรอยแปดสิบบาทถวน)              .                        
๒.๑๒ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ77QDTH หมายเลข S/N S/N๐๐๓๘๔ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒                         
.       จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๒๗,๒๔๕.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันสองรอยสี่สิบหาบาทถวน)    
๒.๑๓ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ77QDTS หมายเลข S/N S/N๑๘๑๖ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒                
.       จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๕๙,๑๑๐.๐๐ บาท (หาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน)  
๒.๑๔ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ๑๓NY หมายเลข S/N ๓๙๐๒๔๖๖ ทบ.๑๓๘๖๑                                
.       สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๙ รายการ วงเงิน ๒๗,๒๔๕.๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันสองรอยสี่สิบหาบาทถวน) 
๒.๑๕ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ๑๓NY หมายเลข S/N ๓๕๙๐๗๐๘ ทบ.๑๓๓๐๘                                     
.       สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๙๓,๙๓๐.๐๐ บาท (เกาหม่ืนสามพันเการอยสามสิบบาทถวน)  
๒.๑๖ ชิ้นสวนซอม รยบ.เททาย ๑๐ ตัน ๖x๔ ISUZU แบบ FXZ๑๓NFY หมายเลข S/N ๓๙๐๔๖๕๘ ทบ.๓๐๖๓๖                                      
.       สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๕๕,๙๓๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันเการอยสามสิบบาทถวน)  
๒.๑๗ ชิ้นสวนซอม รถตักบรรทกุลอยาง ๒ ๑/๒ ลบ.หลา KOMATSU แบบ WA๓๒๐-๑ หมายเลข S/N ๒๑๓๐๐ ทบ.๓๐๔๗๒             
.       สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๒๓,๔๗๘.๐๐ บาท(สองหมื่นสามพันสี่รอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน)                      
 



๒.๑๘ ชิ้นสวนซอม รถตักบรรทกุลอยาง  ๒ ๑/๒ ลบ.หลา KOMATSU แบบ WA๓๒๐-๒ หมายเลข S/N ๕๓๐๔๐ ทบ.๒๓๙๓๘        
.        สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๓๘,๓๒๙.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันสามรอยยี่สิบเกาบาทถวน) 
๒.๑๙ ชิ้นสวนซอม รถเกลี่ย CATERPILLAR แบบ ๑๒G หมายเลข S/N ๘๗V๔๔๒๖ ทบ.๒๓๖๒๙ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒                          
.        จำนวน ๔๒ รายการ วงเงนิ ๑๔๗,๑๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยหาสิบสองบาทถวน)                                       
๒.๒๐ ชิ้นสวนซอม รถเกลี่ย KOMATSU แบบ GD ๖๑๑A-๑ หมายเลข S/N ๑๒๐๓๘ ทบ.๑๒๕๓๖ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒                          
.        จำนวน ๑๐ รายการ วงเงนิ ๗๑,๕๗๖.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหน่ึงพันหารอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)    
๒.๒๑ ชิ้นสวนซอม รถบดสั่นสะเทือน CATERPILLAR แบบ CS๕๓๓E หมายเลข S/N JL ๐๕๕๓๐ สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒                         
.        จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)                                              
๒.๒๒ ชิ้นสวนซอม รถบดสั่นสะเทือน DYNAPAC แบบ CA๒๕GV๒ หมายเลข S/N ๖๘๘B๐๓๕ ทบ.๑๓๑๑๗ สงักัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒    
.        จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๓๐,๙๒๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเการอยยี่สิบบาทถวน)     
๒.๒๓ ชิ้นสวนซอม รถถากถางขนาดกลางพรอมเครื่องขุดราก KOMATSU แบบ D๘๕E หมายเลข S/N ๓๒๔๕ ทบ.๒๗๑๑๔                        
.        สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๕๕,๕๒๐.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันหารอยยี่สิบบาทถวน)  
๒.๒๔ ชิ้นสวนซอม รถถากถางขนาดเบา CATERPILLAR แบบ D5HLGP๒ หมายเลข S/N ๒SD๔๐๒๘๓ ทบ.๒๑๓๘๕                               
.        สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๑๖ รายการ วงเงิน ๒๖๙,๒๑๑.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเกาพันสองรอยสิบเอ็ดบาทถวน) 
๒.๒๕ ชิ้นสวนซอม รถราดน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร MITSUBISHI แบบ FM๑๕๒๔ FUSO หมายเลข S/N ๐๐๑๑๓๓ ทบ.๔๙๔๑                                          
.        สังกัด ช.๑๑ พัน.๖๐๒ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๖๔,๒๙๐.๐๐ บาท(หกหมื่นสี่พันสองรอยเกาสิบบาทถวน) 
 
                 /หนวยงานเจาของโครงการ                           กรมการทหารชาง                                      
  ๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร                 ๒,๕๔๙,๐๘๔.๐๐.-                    บาท. 
  ๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)                     ๓ เม.ย.๖๓                                             . 
       เปนเงิน      ๒,๕๔๙,๐๘๔.๐๐.-       บาท   ราคา/หนวย (ถามี)   -      บาท. 
  ๔. แหลงที่มาของราคากลาง ( ราคาอางอิง) 
  ๔.๑ จัดหาครั้งสุดทาย (จ.๒๕๕๙)       . 
 ๔.๒           .  
 ๔.๓           . 
  ๔.๔           . 
 ๔.๕.           . 
 ๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกำหนดราคากลาง ( ราคาอางอิง) ทุกคน 
  ๕.๑                                                                      . 
  ๕.๒                                            . 
  ๕.๓                                                       
 ๕.๔           .                   
.                ๕.๕          . 
   


