
    1.  ช่ือโครงการ โครงการก�อสร�างถนน ค.ส.ล. สายบ�านนายประเสริฐ พันธ�มี ถึง บ�านนางล�วน ขันทอง เชื่อมต�อ

        ถนน คสล.เดิม บ�านหนองจอก หมู�ท่ี ๑๕ 
          /หน�วยงานเจ�าของโครงการ   องค�การบริหารส�วนตําบลทุ�งใหญ�

    2.  วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร    200,000.- บาท

    3.  ลักษณะงานโดยสังเขป  ผิวทางกว�าง 4 เมตร ยาว 109 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีลูกรังไหล�

ทางกว�างเฉลี่ยข�างละ 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวทางคอนกรีตไม�น�อยกว�า 436 ตารางเมตร
    4.  ราคากลางคํานวณ ณ  วันท่ี 3 สิงหาคม  2560  เป=นเงิน 200,000.-บาท

    5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

           5.1  ปร.4
           5.2  ปร.5
    6.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

          6.1  นายจูมพล ชูตะกูล                ตําแหน�ง  รองปลัด อบต.                   เป=นประธานกรรมการ
          6.2  นายวิชาญ ยศแสง                ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองช�าง             เป=นกรรมการ 
          6.3  นางสาวนิติญา ป@Aนอนงค�         ตําแหน�ง  ครู                                 เป=นกรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก�อสร�าง
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