


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

22 กันยายน 2565 3,038,333.38

2,974,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   เกรียงศักดิ์ ช่ำชอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   ภาพตะวัน ชลาลัย กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

       7.3   สุพิศ แสนลำ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตลาดแค / เทศบาลตำบลตลาดแค
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.........................................................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย 7 (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15

ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท

โดยสังเขป

เกรียงศักดิ์ ช่ำชอง

22 กันยายน 2565 10:37:16



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลตลาดแค/เทศบาลตำบลตลาดแค

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานรื้อถนนคอนกรีตเดิม

      1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  STRUCTURES)
106,386.00 103.391.360775.991,400.000ตร.ม. 144,759.43         1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

(REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE

PAVEMENT)

1

   2.  งานดิน

265,135.50 150.691.3607110.752,394.000ลบ.ม. 360,769.87      2.1 งานดินถมปรับระดับพร้อมบดอัด2

   3.  งานผิวซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

      3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

         3.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)

 3หน้า 1 จาก

 เกรียงศักดิ์ ช่ำชอง
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลตลาดแค/เทศบาลตำบลตลาดแค

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

1,613,152.80 604.351.3607444.153,632.000ตร.ม. 2,195,017.01            3.1.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

3

57,283.20 1,146.251.3607842.4068.000เมตร 77,945.25            3.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

4

117,425.20 245.061.3607180.10652.000เมตร 159,780.46            3.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

5

   4.  งานทรายหยาบรองพื้น คสล.

      4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

         4.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
73,536.68 552.821.3607406.28181.000ลบ.ม. 100,061.36            4.1.1.1

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

6

รวมราคากลาง 3,038,333.38

 3หน้า 2 จาก

 เกรียงศักดิ์ ช่ำชอง
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลตลาดแค/เทศบาลตำบลตลาดแค

 3หน้า 3 จาก

 เกรียงศักดิ์ ช่ำชอง
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอย ๗ (เลียบลำเหมือง) หมู่ที่ 15 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือ ตำบลธารปราสาท

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตลาดแค/เทศบาลตำบลตลาดแค

  สุพิศ แสนลำ  

(  สุพิศ แสนลำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เกรียงศักดิ์ ช่ำชอง  

(  เกรียงศักดิ์ ช่ำชอง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาพตะวัน ชลาลัย  

(  ภาพตะวัน ชลาลัย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

22 กันยายน 2565

 เกรียงศักดิ์ ช่ำชอง
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