
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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.............................................................................................................................................

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

29 เมษายน 2563 7,096,312.76

7,320,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   วัลลภ จำปาศักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

       7.2   ภาวิณี แก้วแก่น กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

       7.3   ศราวุธ อุปพระจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

       7.4   ดารุณี ภักดีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยาการบุคคล

       7.5   ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห / องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 - บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาไห กว้าง 5

เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลุกรัง ข้างละ 0.5 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ

จังหวัดอุดรธานี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ

หมู่ที่ 3 - บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาไห

โดยสังเขป

วัลลภ จำปาศักดิ์
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 - บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาไห กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลุกรัง ข้างละ 0.5 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห/องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานปรับพื้นทางเดิม

         1.1 งานดิน (EARTHWORK)

            1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

25,596.00 2.141.36011.5816,200.000ตร.ม. 34,813.11               1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

ขนาดเบา  (CLEARING AND GRUBBING)

1

   2.  งานลูกรังไหล่ทาง

         2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

            2.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

86,983.20 219.081.3601161.08540.000ลบ.ม. 118,305.85               2.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม

(SOIL AGGREGATE SHOULDER)

2

   3.  งานทรายรองพื้นทางปรับระดับ

         3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

 3หน้า 1 จาก

 วัลลภ จำปาศักดิ์
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 - บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาไห กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลุกรัง ข้างละ 0.5 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห/องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

            3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
451,548.00 909.851.3601668.96675.000ลบ.ม. 614,150.43               3.1.1.1

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

3

   4.  งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

         4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

            4.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
4,149,765.00 418.081.3601307.3913,500.000ตร.ม. 5,644,095.37               4.1.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

4

141,566.40 178.281.3601131.081,080.000เมตร 192,544.46         4.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

5

 3หน้า 2 จาก

 วัลลภ จำปาศักดิ์
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 - บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาไห กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลุกรัง ข้างละ 0.5 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห/องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

32,459.85 166.591.3601122.49265.000เมตร 44,148.64         4.1.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

6

148,122.00 74.611.360154.862,700.000เมตร 201,460.73         4.1.1.4 รอยต่อตามยาว

(LONGITUDINAL   JOINT)

7

      4.2 งานตีเส้นจราจร

            4.2.1 งานเบ็ดเตล็ด

(MISCELLANEOUS)

               4.2.1.1 งานตีเส้นจราจร

(MARKINGS)
181,452.96 380.851.3601280.02648.000ตร.ม. 246,794.17                  4.2.1.1.1 THERMOPLASTIC

PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

8

รวมราคากลาง 7,096,312.76

 3หน้า 3 จาก

 วัลลภ จำปาศักดิ์
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 - บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 ตำบลเตาไห กว้าง 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลุกรัง ข้างละ 0.5 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห/องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

  ศราวุธ อุปพระจันทร์  

(  ศราวุธ อุปพระจันทร์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วัลลภ จำปาศักดิ์  

(  วัลลภ จำปาศักดิ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์  

(  ธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรธน์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ดารุณี ภักดีศรี  

(  ดารุณี ภักดีศรี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาวิณี แก้วแก่น  

(  ภาวิณี แก้วแก่น  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

29 เมษายน 2563

 วัลลภ จำปาศักดิ์


