
 

1. ช่ือโครงการ   โครงการก�อสร�างถนน คสล.ซอย1 เชื่อม ซอย 2(บ�านแพะ) หมู� 3 
     /หน�วยงานเจ�าของโครงการ   องค"การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร เป)นเงิน 100,000.-บาท  
3. ลักษณะงาน  

โดยสังเขป โครงการก�อสร�างถนน คสล.ซอย1 เชื่อม ซอย 2(บ�านแพะ) หมู� 3  
ปริมาณงาน กว�าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. หนาเฉลี่ย  0.15 ม.   
หรือพ้ืนท่ีรวมไม�น�อยกว�า 220.00 ตร.ม. 

4. ราคากลางคํานวณ ณ วันท่ี  15 มิถุนายน 2561  เป)นเงิน  100,000.-  บาท  
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (แบบ ปร.4) ,แบบสรุปค�าก�อสร�าง      
      (แบบ ปร.5) 

6. รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง  

6.1 นายบัญชา   อุทาโย ปลัดองค"การบริหารส�วนตําบลบ�านกาด 
6.2 นายสานิต   เสริมเกษม ผู�อํานวยการกองช�าง 
6.3 นายจักริน   คีรีวรรณ นายช�างโยธาชํานาญงาน 

  

การเป,ดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางงานก�อสร�าง 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก�อสร�าง 
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