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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานกอสราง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง  บานนา  หมูท่ี ๗ ตําบลกําปง อําเภอโนนไทย .

จังหวัดนครราชสีมา .

/หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลกําปง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา .

๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป .

สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก  สาธารณะประโยชนในหมูบาน .

ดําเนินการ  ปรับปรุงผิวจราจรแบบ SINGLE  SURFACE  TREATMENT ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร .

ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร  หรือพ้ืนท่ียางแอสพัสตมัลชั่น (CCSS๑) ไมนอยกวา ๖,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม.
. พรอมปายโครงการ ๒ ปาย (ปายโครงการ ๑ ปาย  และปายประชาสัมพันธ ๑ ปาย) .

ตามรูปแบบรายการท่ีองคการบริหารสวนตําบลกําปงกําหนด .

..

๔. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปนเงิน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ .บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง .

๕.๑ แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา (แบบ ปร.๔) .

๕.๒ แบบสรุปคากอสราง (แบบ ปร.๕) .

๕.๓ - .

๕.๔ - .

๖. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง .

๖.๑ นางสาวณัฐชญา  ปานโตนด   ตําแหนง  นายชางโยธา  อบต.กําปง                 เปนกรรมการ .

๖.๒ นายธนเดช  เชี่ยวจอหอ ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  อบต.กําปง        เปนเกรรมการ .

. ๖.๓ นายสุรพล   พูนสวัสดิ์          ตําแหนง  ปลัดอบต.กําปง                             เปนประธานกรรมการ .
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