
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต แบบไม่มีไหล่ทาง หมู่ที่ 7   จ านวน 1 สาย 

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

โดยสังเขป ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ผิวหนา 5.00 ซม.  
พ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด 

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน  159,100.00 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 าแหนง่ กรรมการ 
           6.3 นายภาณุพงศ ์     มะณีทอง         ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8  จ านวน 1 สาย 

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

โดยสังเขป ผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทางยาว 58.50 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการไม่ต่ ากว่า 234.00 ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด 

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน  100,400.00 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 าแหนง่ กรรมการ 
           6.3 นายภาณุพงศ์       มะณีทอง         ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12   จ านวน  2 สาย  

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

โดยสังเขป จุดที่ 1 ซอย 2 เสริมผิวผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.60 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง
ยาว 92.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 331.20 ตารางเมตร จุดที่ 1 ซอย 6 เสริมผิวผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 3.60 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 38.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 136.80 ตารางเมตร  พร้อมงานตีเส้นจราจร   รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอยหล่อก าหนด 

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน  155,200.00 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 าแหนง่ กรรมการ 
           6.3 นายศักย์ศรณ์       วงค์ขัติย์          ต าแหน่ง กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16  จ านวน 1 สาย 

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

โดยสังเขป  เสริมแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 118.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 472.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร   รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด 

4. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  27  พฤศจิกายน  2560 เป็นเงิน  155,700.00 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 าแหนง่ กรรมการ 
           6.3 นายศักย์ศรณ์       วงค์ขัติย์          ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 


