
 

1. ชื่อครงการ   ครงการกอสรຌางถนน คสล.ซอย 6 หมู ้  
     /หนวยงานจຌาของครงการ   องค์การบริหารสวนต าบลบຌานกาด 

2. วงงินงบประมาณที่เดຌรับจัดสรร ป็นงิน โ35ุเเเ.-บาท  

3. ลักษณะงาน  

ดยสังขป ครงการกอสรຌางถนน คสล.ซอย 6 หมู ้  
ปริมาณงาน กวຌาง 4.เเ ม. หนา เ.แ5 ม.  ยาว แแ  ่ม. หรือมีพืๅนทีไไมนຌอยกวา 47โ ตร.ม. 

4. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  โแ มิถุนายน โ56แ  ป็นงิน  227ุเเเ.-  บาท  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 บบสดงรายการ ปริมาณ ละราคา ิบบ ปร.4ี ุบบสรุปคากอสรຌาง      
      ิบบ ปร.5ี 

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
6.แ นายบัญชา   อุทาย ปลัดองค์การบริหารสวนต าบลบຌานกาด 

6.โ นายสานิต   สริมกษม ผูຌอ านวยการกองชาง 
6.3 นายจักริน   คีรีวรรณ นายชางยธาช านาญงาน 

  

การปิดผยราคากลางละการค านวณราคากลางงานกอสรຌาง 
ตารางสดงวงงินงบประมาณที่เดຌรับจัดสรรละราคากลาง฿นงานจຌางกอสรຌาง 
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