
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ทาง

25 มีนาคม 2563 5,007,369.72

5,037,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   ประภาส รัตนโชติพานิช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

       7.2   สมเกียรติ แจ้งเศรษฐ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

       7.3   เอกรัฐ โพธิ์สุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช / องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนแปลงจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๘-๐๑๕ และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ.๖๘-๐๐๑ หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช ฯลฯ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนแปลงจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

สพ.ถ.๖๘-๐๑๕ และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ.๖๘-๐๐๑ หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช ฯลฯ

โดยสังเขป
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนแปลงจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๘-๐๑๕ และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ.๖๘-๐๐๑

หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช/องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานรื้อชั้นทางเดิมและสร้างใหม่

         1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)
74,963.85 14.151.362410.397,215.000ตร.ม. 102,130.74            1.1.1

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม.

(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF

EXISTING ASPHALT CONCRETE

SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)

1

   2.

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ

         2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

            2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

953,137.57 1,799.791.36241,321.05721.500ลบ.ม. 1,298,554.62               2.1.1.1

งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรร

มชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ

Mix in Place โดยใช้รถเกลี่ย (Motor Grader)

2

 3หน้า 1 จาก
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนแปลงจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๘-๐๑๕ และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ.๖๘-๐๐๑

หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช/องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   3.  งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

         3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

            3.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
2,595,379.80 490.081.3624359.727,215.000ตร.ม. 3,535,945.43               3.1.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

3

   4.  รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

         4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

            4.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)

 3หน้า 2 จาก
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนแปลงจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๘-๐๑๕ และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ.๖๘-๐๐๑

หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช/องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

50,217.52 49.521.362436.351,381.500เมตร 68,416.34               4.1.1.1 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

4

   5.  รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

         5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

            5.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
1,704.78 37.761.362427.7261.500เมตร 2,322.59               5.1.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

5

รวมราคากลาง 5,007,369.72

 3หน้า 3 จาก
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการเปลี่ยนแปลงจากผิวจราจรลาดยางเดิมเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.๖๘-๐๑๕ และรหัสทางหลวงท้องถิ่น สถ.ถ.๖๘-๐๐๑

หมู่ที่ ๘ บ้านท่ามะนาว ตำบลนางบวช ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช/องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช

  เอกรัฐ โพธิ์สุวรรณ  

(  เอกรัฐ โพธิ์สุวรรณ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประภาส รัตนโชติพานิช  

(  ประภาส รัตนโชติพานิช  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สมเกียรติ แจ้งเศรษฐ  

(  สมเกียรติ แจ้งเศรษฐ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

25 มีนาคม 2563

 ประภาส รัตนโชติพานิช


