
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

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

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

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

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

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

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-010 สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 2 ,

หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 1 สายทาง

05 พฤศจิกายน 2563 4,076,587.49

5,201,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   พลอยทิพย์ ไชยมณี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

       7.2   รวยไชย ชัยสุริยา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.3   ปุรินทรา จันทร์แดง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-010

สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   1 สายทาง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 )

โดยสังเขป

พลอยทิพย์ ไชยมณี
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-010 สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

      1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

         1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

93,357.00 18.661.379513.536,900.000ตร.ม. 128,785.98            1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม

(REMOVAL OF EXISTING ASPHALT

CONCRETE SURFACE)

1

         1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
59,278.50 545.161.3795395.19150.000ลบ.ม. 81,774.69            1.1.2.1

งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED

ROCK SOIL AGGREGATE UNDER

CONCRETE PAVEMENT)

2

164,723.70 658.651.3795477.46345.000ลบ.ม. 227,236.34            1.1.2.2

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

3

   2.  งานผิวทาง

 3หน้า 1 จาก

 พลอยทิพย์ ไชยมณี
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-010 สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

      2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

         2.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
2,428,317.00 485.481.3795351.936,900.000ตร.ม. 3,349,863.30            2.1.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

4

8,909.55 189.081.3795137.0765.000เมตร 12,290.72            2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

5

52,706.20 117.271.379585.01620.000เมตร 72,708.20            2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

6

83,200.20 83.171.379560.291,380.000เมตร 114,774.67            2.1.1.4 รอยต่อตามยาว

(LONGITUDINAL   JOINT)

7

   3.  งานไหล่ทาง

      3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

 3หน้า 2 จาก

 พลอยทิพย์ ไชยมณี

05 พฤศจิกายน 2563 16:07:48



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-010 สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

         3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

64,627.47 430.691.3795312.21207.000ลบ.ม. 89,153.59            3.1.1.1 งานไหล่ทางหินคลุก8

รวมราคากลาง 4,076,587.49

 3หน้า 3 จาก

 พลอยทิพย์ ไชยมณี
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.25-010 สายสถานีอนามัยบ้านทอนเหรียน หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

  ปุรินทรา จันทร์แดง  

(  ปุรินทรา จันทร์แดง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พลอยทิพย์ ไชยมณี  

(  พลอยทิพย์ ไชยมณี  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  รวยไชย ชัยสุริยา  

(  รวยไชย ชัยสุริยา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

05 พฤศจิกายน 2563

 พลอยทิพย์ ไชยมณี


