
เรื�อง  ประกาศราคากลาง

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย  ร

ที� มท.0808/ว 1852  ลงวนัที�  22 สิงหาคม  

บาทถว้น-) 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรและราคากลาง 

เสริมเหลก็สาย  ร.ร.บา้นนา  หมู่ที�  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วนัที�  14    เดือนกนัยายน 

                                         

                                                                                                                             

 

 

 

1.  ชื�อโครงการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย  ร

      หน่วยงานเจา้ของโครงการ   เทศบาลตาํบลการะเกด

2.  วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรร

3.  ลกัษณะงาน      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  ร

ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  หนา 0.15  

ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด

4.  ราคากลาง  ณ  วนัที�   14    กนัยายน

5.  บญัชีประมาณราคากลาง 

      4.1  ........................-..........................

      4.2  ........................-...........................

      4.3  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

      4.4 ........................-.............................

6.  รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง   

1.  นายปรเมศวร์     ชุมทอง  

      2.  นายชรินทร์  เมืองจีน  

3.  นายจีรวฒัน ์  สงสม  

 

 

           
ประกาศเทศบาลตาํบลการะเกด 

เรื�อง  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย  ร.ร.บ้านนา  หมู่ที�  

  ................................................... 

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย  ร.ร.บา้นนา  หมู่ที�  9  ตาํบลการะเกด   ดว้ยวิธีตกลงราคา   จึงขอดาํเนินการตามหนงัสือ

สิงหาคม  2556  ราคากลางในการจดัจา้ง   ครั� งนี�   95,500

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง

9  ตาํบลการะเกด   

กนัยายน  พ.ศ.2559 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (นายอภิเชฐ  พรัดชู) 

  นายกเทศมนตรีตาํบลการะเกด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สาย  ร.ร.บา้นนา  หมู่ที�  9  ตาํบลการะเกด  

หน่วยงานเจา้ของโครงการ   เทศบาลตาํบลการะเกด 

วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรร  95,500.-  บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  ร.ร.บ้านนา  หมู่ที�   9  ตาํบลการะเกด  ระยะทาง 

15  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางขา้งละ  0.50  เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่นอ้ยกว่า  

ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด)     

กนัยายน   2559  เป็นเงิน  95,500.-  บาท 

.......................... 

.......................... 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 

............................. 

รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง      

นายปรเมศวร์     ชุมทอง    ตาํแหน่ง   ปลดัเทศบาล 

  ตาํแหน่ง   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

  ตาํแหน่ง   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

บ้านนา  หมู่ที�  9  ตาํบลการะเกด    

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ดว้ยวิธีตกลงราคา   จึงขอดาํเนินการตามหนงัสือ

500.-  บาท  (-เกา้หมื�นห้าพนัหา้ร้อย                

ราคาอา้งอิง)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

                                                                                                                             

ตาํบลการะเกด   

ตาํบลการะเกด  ระยะทาง 60 เมตร                      

เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่นอ้ยกว่า  240                 



เรื�อง  ประกาศราคากลาง

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  

ที� มท.0808/ว 1852  ลงวนัที�  22 สิงหาคม  

บาทถว้น-) 

     ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที�ได้รับจดัสรรและราคากลาง 

เสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

ประกาศ  ณ  วนัที�  14     เดือนกนัยายน 

                                         

                                                                                     

 

 

 

 

1.  ชื�อโครงการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  

      หน่วยงานเจา้ของโครงการ   เทศบาลตาํบลการะเกด

2.  วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรร  

3.  ลกัษณะงาน      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  

กวา้ง  3.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางขา้งละ  

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด

 4.  ราคากลาง  ณ  วนัที�   14    กนัยายน

5.  บญัชีประมาณราคากลาง 

      4.1  ........................-..........................

      4.2  ........................-...........................

      4.3  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

      4.4 ........................-.............................

6.  รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง   

1.  นายปรเมศวร์     ชุมทอง   

      2.  นายชรินทร์  เมืองจีน  

3.  นายจีรวฒัน ์  สงสม  

 

 

             
ประกาศเทศบาลตาํบลการะเกด 

เรื�อง  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  

  ................................................... 

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด      ดว้ยวิธีตกลงราคา   จึงขอดาํเนินการตามหนงัสือ

สิงหาคม  2556  ราคากลางในการจดัจา้ง   ครั� งนี�   91,600.-

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที�ได้รับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง

6  ตาํบลการะเกด       

กนัยายน  พ.ศ.2559 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 (นายอภิเชฐ  พรัดชู) 

  นายกเทศมนตรีตาํบลการะเกด 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด      

หน่วยงานเจา้ของโครงการ   เทศบาลตาํบลการะเกด 

วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรร  91,600.-  บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด  ระยะทาง 

เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางขา้งละ  0.50  เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า  

ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด)   

กนัยายน   2559  เป็นเงิน  91,600.-  บาท 

.......................... 

...... 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 

............................. 

รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง      

  ตาํแหน่ง   ปลดัเทศบาล 

  ตาํแหน่ง   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

  ตาํแหน่ง   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซอยอนามยั  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด       

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ดว้ยวิธีตกลงราคา   จึงขอดาํเนินการตามหนงัสือ

-  บาท  (-เกา้หมื�นหนึ�งพนัหกร้อย                

ราคาอ้างอิง)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

                                                                                                                             

    

ตาํบลการะเกด  ระยะทาง 80 เมตร  ผิวจราจร

เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่น้อยกว่า  160  ตร.ม.                     



เรื�อง  ประกาศราคากลาง

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าลิพง  

หนงัสือที� มท.0808/ว 1852  ลงวนัที�  

หมื�นเกา้พนับาทถว้น-) 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรและราคากลาง 

เสริมเหลก็สายท่าลิพง   ซอย 3  หมู่ที� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วนัที�    14    เดือนกนัยายน 

                                         

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

1.  ชื�อโครงการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลิพง  

      หน่วยงานเจา้ของโครงการ   เทศบาลตาํบลการะเกด

2.  วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรร  

3.  ลกัษณะงาน      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าลิพง  

ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  หนา 0.15

(ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด

4.  ราคากลาง  ณ  วนัที�    14    กนัยายน 

5.  บญัชีประมาณราคากลาง 

      4.1  ........................-..........................

      4.2  ........................-...........................

      4.3  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

      4.4 ........................-.............................

6.  รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง   

1.  นายปรเมศวร์     ชุมทอง  

      2.  นายชรินทร์  เมืองจีน  

3.  นายจีรวฒัน ์  สงสม  

 

             
ประกาศเทศบาลตาํบลการะเกด 

เรื�อง  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลพิง   ซอย 3  หมู่ที� 

  ................................................... 

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าลิพง   ซอย 3  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด  ดว้ยวิธีตกลงราคา   จึงขอดาํเนินการตาม

ลงวนัที�  22 สิงหาคม  2556  ราคากลางในการจดัจา้ง   ครั� งนี�   

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ไดรั้บจดัสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง

หมู่ที� 6  ตาํบลการะเกด   

กนัยายน  พ.ศ.2559 

                                                                                                                             

 (นายอภิเชฐ  พรัดชู) 

  นายกเทศมนตรีตาํบลการะเกด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลิพง   ซอย 3  หมู่ที� 6  ตาํบลการะเกด  

หน่วยงานเจา้ของโครงการ   เทศบาลตาํบลการะเกด 

วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรร  139,000.-  บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าลิพง   ซอย 3  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด  ระยะทาง 

15  เมตร พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางขา้งละ  0.50  เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่นอ้ยกว่า 

ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด)   พร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ  จาํนวน  1  

กนัยายน   2559  เป็นเงิน  139,000.-  บาท 

.......................... 

........................... 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 

............ 

รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง      

นายปรเมศวร์     ชุมทอง    ตาํแหน่ง   ปลดัเทศบาล 

  ตาํแหน่ง   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

  ตาํแหน่ง   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

หมู่ที� 6  ตาํบลการะเกด   

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ดว้ยวิธีตกลงราคา   จึงขอดาํเนินการตาม

ราคากลางในการจดัจา้ง   ครั� งนี�   139,000.-  บาท  (-หนึ�งแสนสาม

ราคาอา้งอิง)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

                                                                                                                                                                                                                                                          

ตาํบลการะเกด   

ตาํบลการะเกด  ระยะทาง 85 เมตร                    

เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่นอ้ยกว่า 255ตร.ม. 

1  ป้าย    



เรื�อง  ประกาศราคากลาง

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลิพง    ซอย  

หนงัสือที� มท.0808/ว 1852  ลงวนัที�  

บาทถว้น-) 

     ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที�ได้รับจดัสรรและราคากลาง 

เสริมเหลก็สายท่าลิพง    ซอย  5  หมู่ที�  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

  

ประกาศ  ณ  วนัที�    14     เดือนกนัยายน 

                                         

                                                                                                                          

 

 

 
 

1.  ชื�อโครงการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลิพง  ซอย  

      หน่วยงานเจา้ของโครงการ   เทศบาลตาํบลการะเกด

2.  วงเงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรร  

3.  ลกัษณะงาน      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าลิพง  ซอย  

ผิวจราจรกวา้ง  3.00  เมตร  หนา 0.15  

ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด

 4.  ราคากลาง  ณ  วนัที�  14    กนัยายน 

5.  บญัชีประมาณราคากลาง 

      4.1  ........................-..........................

      4.2  ........................-...........................

      4.3  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

      4.4 ........................-.............................

6.  รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง   

1.  นายปรเมศวร์     ชุมทอง   

      2.  นายชรินทร์  เมืองจีน  

3.  นายจีรวฒัน ์  สงสม  

 

            
ประกาศเทศบาลตาํบลการะเกด 

เรื�อง  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลพิง

ซอย  5  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด 

  ................................................... 

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลิพง    ซอย  5  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด   ดว้ยวิธีตกลงราคา   จึงขอดาํเนินการตาม

ลงวนัที�  22 สิงหาคม  2556  ราคากลางในการจดัจา้ง   ครั� งนี�   

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที�ได้รับจดัสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง

หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด    

กนัยายน  พ.ศ.2559 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 (นายอภิเชฐ  พรัดชู) 

  นายกเทศมนตรีตาํบลการะเกด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลิพง  ซอย  5  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด  

หน่วยงานเจา้ของโครงการ   เทศบาลตาํบลการะเกด 

ณที�ไดรั้บการจดัสรร  94,000.-  บาท 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าลิพง  ซอย  5  หมู่ที�  6  ตาํบลการะเกด  ระยะทาง 

15  เมตร  พร้อมถมหินคลุกไหล่ทางขา้งละ  0.50  เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่นอ้ยกว่า  

ตามแบบแปลนของเทศบาลตาํบลการะเกด)                               

   2559  เป็นเงิน  94,000.-  บาท 

.......................... 

........................... 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง 

............................. 

รายชื�อเจา้หนา้ที�ผูก้าํหนดราคากลาง      

  ตาํแหน่ง   ปลดัเทศบาล 

  ตาํแหน่ง   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

  ตาํแหน่ง   นายช่างโยธาชาํนาญงาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายท่าลพิง 

เทศบาลตาํบลการะเกด  อาํเภอเชียรใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีความประสงค์ประกาศราคากลาง

ดว้ยวิธีตกลงราคา   จึงขอดาํเนินการตาม

ราคากลางในการจดัจา้ง   ครั� งนี�   94,000.-  บาท  (-เกา้หมื�นสี�พนั                

ราคาอ้างอิง)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

                                                                                                                             

ตาํบลการะเกด    

ตาํบลการะเกด  ระยะทาง 60  เมตร                   

เมตร  หรือมีพื�นที�ไม่นอ้ยกว่า  180     


