
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

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

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

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

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

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

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

งานทาง

2,337,314.35

2,144,300.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   พีรพงษ์ ชาญพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง (อบต.โค้งยาง)

       7.2   เกียรติรัตน์ จริยะกุลญาณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

       7.3   รังสรรค์ สัจจาวัฒนา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง / องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเหมืองลี่ หมู่ที่ ๗ - บ้านคลองพุดซา  หมู่ที่ ๔  (สาย นม.ถ.๑๒๐-๑๖

(สายทางออก ม.๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ถนนสายรอง(30.22.20.46 )

โดยสังเขป

พีรพงษ์ ชาญพล

01 สิงหาคม 2565 09:49:41



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเหมืองลี่ หมู่ที่ ๗ - บ้านคลองพุดซา  หมู่ที่ ๔  (สาย นม.ถ.๑๒๐-๑๖ (สายทางออก ม.๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง/องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

      1.1

ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(ใช้ตะแกรงเห

            1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE

COURSES)

               1.1.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)
1,215,939.00 546.041.3607401.303,030.000ตร.ม. 1,654,528.19                  1.1.1.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

1

   2.  งานวัสดุคัดเลือกชั้นรองพื้นทาง

         2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

            2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

 3หน้า 1 จาก

 พีรพงษ์ ชาญพล

01 สิงหาคม 2565 09:50:14



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเหมืองลี่ หมู่ที่ ๗ - บ้านคลองพุดซา  หมู่ที่ ๔  (สาย นม.ถ.๑๒๐-๑๖ (สายทางออก ม.๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง/องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

106,525.71 478.381.3607351.57303.000ลบ.ม. 144,949.53               2.1.1.1

งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL

AGGREGATE SUBBASE)

2

            2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
103,041.21 925.461.3607680.14151.500ลบ.ม. 140,208.17               2.1.2.1

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

3

   3.  วัสดุรอยต่อถนนคอนกรีต

4,758.00 8.161.36076.00793.000ชุด 6,474.21      3.1 ทาสี + จาระบี4

1,232.00 29.931.360722.0056.000ลิตร 1,676.38      3.2 Matic jont sealar5

150.00 204.101.3607150.001.000แผ่่น 204.10      3.3 กระดาษชานอ้อย6

130.00 6.801.36075.0026.000อัน 176.89      3.4 ท่อ Matal cap7

   4.  งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

         4.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

(REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES)

 3หน้า 2 จาก

 พีรพงษ์ ชาญพล

01 สิงหาคม 2565 09:50:14



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเหมืองลี่ หมู่ที่ ๗ - บ้านคลองพุดซา  หมู่ที่ ๔  (สาย นม.ถ.๑๒๐-๑๖ (สายทางออก ม.๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง/องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

245,005.80 110.021.360780.863,030.000ตร.ม. 333,379.39            4.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

(REMOVAL  OF  EXISTING  CONCRETE

PAVEMENT)

8

   5.  เหล็กรอยต่อถนนคอนกรีต

40,947.67 42,564.941.360731,281.651.309บาท/ตัน 55,717.49      5.1 เหล็กเส้นกลมขนาด Ø 19 มม.9

รวมราคากลาง 2,337,314.35

 3หน้า 3 จาก

 พีรพงษ์ ชาญพล
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเหมืองลี่ หมู่ที่ ๗ - บ้านคลองพุดซา  หมู่ที่ ๔  (สาย นม.ถ.๑๒๐-๑๖ (สายทางออก ม.๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง/องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

   

(  รังสรรค์ สัจจาวัฒนา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  พีรพงษ์ ชาญพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  เกียรติรัตน์ จริยะกุลญาณี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

01 สิงหาคม 2565

 พีรพงษ์ ชาญพล


