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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตัดเย็บเส้ือผ้า 
     หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองนราธิวาส  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๓๑๔,๕๐๐บาท  
3. วันท่ีก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 พฤศจิกายน 2558  
 จักรเข็มเดียวอุตสาหกรรม    จ านวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๘ คัน ราคาต่อหน่วย ๑๕,๐๐๐ บาท 
 จักรโพงอุตสาหกรรม ๕ เส้น  จ านวนเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ คัน ราคาต่อหน่วย ๑๘,๐๐๐ บาท  
 เตารีดไอน้ าอุตสาหกรรม  จ านวนเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑๖,๕๐๐ บาท  
 เครื่องตัดผ้าไฟฟ้า    จ านวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ เครื่อง  ราคาต่อหน่วย๖,๐๐๐ บาท  
 โต๊ะรองรีดผ้า  จ านวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ เครื่อง ราคาต่อหน่วย  ๒,๐๐๐ บาท  
 ผ้าเร่ยอน จ านวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๕๐ หลา ราคาต่อหน่วย ๑๐๐ บาท  
 ด้ายเย็บผ้าขนาด ๔๐๐๐ ม. จ านวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ ม้วน ราคาต่อหน่วย ๗๐๐ บาท  
 ด้ายเย็บผ้าขนาด ๕๐๐ ม. จ านวนเงิน   ๒,๐๐๐ บาท  จ านวน ๒๐ ม้วน  ราคาต่อหน่วย ๑๐๐ บาท  
 ด้ายฟูน้อย จ านวน ๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ ม้วน  ราคาต่อหน่วย ๗,๐๐๐ บาท  
 ยางยืด   จ านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐ ม้วน ราคาต่อหน่วย ๓๐๐ บาท o 
           ซปิซอ้น ขนาด ๙ นิ้ว จ านวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๐ โหลๆละ ๑๐๐ บาท 
           ป้ายบอกขนาดของเส้ือ  จ านวนเงนิ ๘๐๐ บาทจ านน ๒๐ โหล ๆละ ๔๐ บาท   
           กระดาษกดรอย จ านวนเงนิ ๖๐๐ บาท จ านวน ๑๐ ห่อ ๆ ละ ๖๐ บาท  
           กระดาษสร้างแบบ  จ านวน ๕๐๐ บาท จ านวน ๑๐ โหล ๆละ ๕๐ บาท  
           เข็มจักรอุตรสาหกรรม จ านวนเงนิ ๒,๐๐๐ บาท จ านวน ๒๐ ห่อ ๆละ ๑๐๐ บาท  
           กรรไกรตัดผ้า ตัดกระดาษ จ านวนเงนิ ๒,๕๐๐ บาท จ านวน ๕ ด้าม ๆละ ๕๐๐ บาท  
           ถุงห้ิวขนาด ๑๕x30 จ านวนเงิน  ๑,๘๐๐ บาท จ านวน ๒ กิโลกรัมๆ ละ ๙๐ บาท 
           ถุงใส ขนาด 10x20  จ านวนเงิน ๙๐๐ บาท  จ านวน ๑๐ โหล ๆละ ๙๐บาท 
           โต๊ะรองตัดผ้า (ขนาด ๗๕x150 ) จ านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทจ านวน ๔ ตัว ๆละ 2,500 บาท 
           เกา้อ้ี  จ านวนเงนิ  ๔,๕๐๐ บาท  จ านวน 15 ตัว ๆละ300 บาท 
           กระดุมเส้ือ จ านวนเงนิ ๓,๐๐๐ บาทจ านวน 1,000 เม็ด ๆละ ๓ บาท 
           หุ่นด้าวโครงเหล็ก จ านวน เงนิ ๓,๖๐๐ บาท  จ านวน ๓ ตัว ๆละ 1,๒๐๐ บาท 
            ตู้ใส่วสัดุอปุกรณ์อเนกประสงค์   จ านวนเงนิ ๘,๐๐๐ บาทจ านวน ๒ ตู้ ๆละ ๔๐๐ บาท  
            ตู้อเนกประสงค์ จ านวนเงนิ ๒,๘๐๐ บาท จ านวน ๑ ตู้  ๆละ ๒,๘๐๐ บาท  
            ผ้าเมตร ผ้าขาว จ านวนงนิ ๓๕,๐๐๐ บาทจ านวน ๓๕๐ หลา ๆละ ๑๐๐ บาท 
4. แหล่งท่ีมาของราคาประมาณกลาง (ราคาอ้างอิง)  

๔.๑  ราคาตามท้องตลาด 
5. รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  

5.1 นางอังคณา เหมือนมาตย์ ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ)  


