
    1.  ช่ือโครงการ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ�านนายชู บ�านขุยยาว หมู�ท่ี 9

          /หน�วยงานเจ�าของโครงการ   องค การบริหารส�วนตําบลทุ�งใหญ�

    2.  วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร   350,000.- บาท

    3.  ลักษณะงานโดยสังเขป   ปริมาณงาน แบ�งเป-น 2 ช�วง ดังนี้

ช�วงท่ี 1 ผิวทางกว�าง 3 เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล�ทางกว�างเฉลี่ยข�างละ 0.25 เมตร
ช�วงท่ี 2 ผิวทางกว�าง 3 เมตร ยาว 171 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร�อมลงลูกรังไหล�ทางเฉลี่ยข�างละไม�น�อยกว�า 
0.25 เมตร รวมพ้ืนท่ีผิวทางคอนกรีตไม�น�อยกว�า 759 ตารางเมตร
    4.  ราคากลางคํานวณ ณ  วันท่ี  11  ตุลาคม  2560  เป-นเงิน 350,000.-บาท

    5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

           5.1  ปร.4
           5.2  ปร.5
    6.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

          6.1  นายวิชาญ ยศแสง                ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการกองช�าง             เป-นประธานกรรมการ
          6.2  นางสาวสุมน จันทร ท�าว          ตําแหน�ง  นักวิเคราะห ฯปฏิบัติการ         เป-นกรรมการ 
          6.3  นางสาวนิติญา ปBCนอนงค          ตําแหน�ง  ครู                                 เป-นกรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก�อสร�าง
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