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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ๑ 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)

68,418.00 14.981.379510.866,300.000ตร.ม. 94,382.63            1.1.1.1

งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  ลูกรัง 10 ซม.

1

         1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
257,058.90 562.871.3795408.03630.000ลบ.ม. 354,612.75            1.1.2.1

งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED

ROCK SOIL AGGREGATE UNDER

CONCRETE PAVEMENT)

2

152,576.55 668.181.3795484.37315.000ลบ.ม. 210,479.35            1.1.2.2

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

3

      1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

 4หน้า 1 จาก

 ทิพย์วรรณ วรรณะ
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

11,295.84 1,947.821.37951,411.988.000ม. 15,582.61         1.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C.PIPE CULVERTS)  ขนาด   0.60 ม.

4

123,259.20 4,250.901.37953,081.4840.000ม. 170,036.06         1.2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

(R.C.PIPE CULVERTS)  ขนาด   1.00 ม.

5

   2.  งานผิวทาง

      2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

         2.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
2,214,009.00 484.791.3795351.436,300.000ตร.ม. 3,054,225.41            2.1.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

6

9,159.00 210.581.3795152.6560.000เมตร 12,634.84            2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

7

51,876.72 126.881.379591.98564.000เมตร 71,563.93            2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

8

 4หน้า 2 จาก

 ทิพย์วรรณ วรรณะ
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

64,848.00 85.191.379561.761,050.000เมตร 89,457.81            2.1.1.4 รอยต่อตามยาว

(LONGITUDINAL   JOINT)

9

   3.  งานไหล่ทาง

      3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

         3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

51,086.14 446.031.3795323.33158.000ลบ.ม. 70,473.33            3.1.1.1 งานไหล่ทางหินคลุก10

   4.  งานตีเส้นจราจร

      4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

         4.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

81,900.00 358.671.3795260.00315.000ตร.ม. 112,981.05            4.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT

ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

11

21.11 29.121.379521.111.000ลบ.ม. 29.12   5.  งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)12

รวมราคากลาง 4,256,458.89

 4หน้า 3 จาก

 ทิพย์วรรณ วรรณะ
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

 4หน้า 4 จาก

 ทิพย์วรรณ วรรณะ
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๕-๐๐๖ สายควนปละ-ไทรบ่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไพร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

  ปุรินทรา จันทร์แดง  

(  ปุรินทรา จันทร์แดง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ทิพย์วรรณ วรรณะ  

(  ทิพย์วรรณ วรรณะ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  รวยไชย ชัยสุริยา  

(  รวยไชย ชัยสุริยา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

01 ธันวาคม 2563

 ทิพย์วรรณ วรรณะ


