
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9   จ านวน  2  สาย 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  100,000.00 บาท  
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป สายที่ 1 (เชื่อมหมู่ที่ 14) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  19.00 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร พื้นที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 
สายที่ 2 (เชื่อมหมู่ที่ 15) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  48.50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พ้ืนที่
ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 145.50 ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร 

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน  86,800.00 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  2  แผ่น 
5.2 ……………………-………….……………….. 

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1 นายชาคริต          มีราจง           ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           6.2 นายยุทธศาสตร์     สิงห์เปียง        ต าแหนง่ กรรมการ 
           6.3 นายภาณุพงศ ์     มะณีทอง         ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 15   จ านวน  1  สาย 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  100,000.00 บาท  
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  78.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 234.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง  

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน 99,900.00 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
5.2 ……………………-………….……………….. 

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1 นายชาคริต          มีราจง            ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           6.2 นายยุทธศาสตร์     สิงห์เปียง         ต าแหน่ง กรรมการ 
           6.3 นายศักย์ศรณ์       วงค์ขัติย์           ต าแหนง่ กรรมการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 19   จ านวน  1  สาย 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  100,000.00 บาท  
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  77.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร  พร้อมงานไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร  

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน 99,500.00 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
5.2 ……………………-………….……………….. 

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1 นายชาคริต          มีราจง            ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           6.2 นายยุทธศาสตร์     สิงห์เปียง         ต าแหน่ง กรรมการ 
           6.3 นายณัฐพล          นกแก้ว            ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 20   จ านวน  4  สาย 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  150,000.00 บาท  
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป สายที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  17.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่
ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
สายที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  44.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
สายที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  18.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 
สายที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ระยะทางยาว  76.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 212.80 ตารางเมตร แบบไม่มีไหล่ทาง 

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน 149,100.00 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  4  แผ่น 
5.2 ……………………-………….……………….. 

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1 นายชาคริต          มีราจง            ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           6.2 นายยุทธศาสตร์     สิงห์เปียง         ต าแหน่ง กรรมการ 
           6.3 นายณัฐพล          นกแก้ว            ต าแหน่ง กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 26  จ านวน  1  สาย 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  150,000.00 บาท  
3. ลักษณะงาน 

โดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  83.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ด าเนินการรวม
ไม่น้อยกว่า 332.00 ตารางเมตร  พร้อมงานไหล่ทางดินลูกรังปรับเกลี่ยเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร  

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน 150,800.00 บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
5.2 ……………………-………….……………….. 

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1 นายชาคริต          มีราจง            ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           6.2 นายยุทธศาสตร์     สิงห์เปียง         ต าแหน่ง กรรมการ 
           6.3 นายณัฐพล          นกแก้ว            ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 


