
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

งานซ่อมสร้าง

27 มีนาคม 2563 3,651,180.54

4,328,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   ธีรศักดิ์ ทองกรณ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   เสนอ ธูปเทียน กรรมการกำหนดราคากลาง ครูผู้ดูแลเด็ก

       7.3   ศิริพงษ์ ทองกรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก / องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังไผ่สูง หมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก กว้าง 5

เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังไผ่สูง หมู่ที่

8 ตำบลไกรนอก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ

จังหวัดสุโขทัย

โดยสังเขป

ธีรศักดิ์ ทองกรณ์

02 มีนาคม 2563 14:13:52



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังไผ่สูง หมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก/องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)
102,450.00 18.611.363013.667,500.000ตร.ม. 139,639.35      1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่

หนา.....ซม. (SCARIFICATION &

RECONSTRUCTION OF EXISTING

BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)

1

      1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

427,507.50 776.921.3630570.01750.000ลบ.ม. 582,692.72         1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED

ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

2

   2.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME

COAT & TACK COAT)
218,400.00 39.691.363029.127,500.000ตร.ม. 297,679.20         2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต

(PRIME COAT)    (พื้นทางหินคลุก)

3

      2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT

CONCRETE)
1,778,175.00 323.151.3630237.097,500.000ตร.ม. 2,423,652.52         2.2.1 งาน PARA ASPHALT

CONCRETE หนา.....ซม.

4

 2หน้า 1 จาก

 ธีรศักดิ์ ทองกรณ์
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังไผ่สูง หมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก/องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   3.  งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

      3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

152,250.00 395.271.3630290.00525.000ตร.ม. 207,516.75         3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ

1(YELLOW & WHITE)

5

รวมราคากลาง 3,651,180.54

 2หน้า 2 จาก

 ธีรศักดิ์ ทองกรณ์
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังไผ่สูง หมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก/องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก

  ศิริพงษ์ ทองกรณ์  

(  ศิริพงษ์ ทองกรณ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธีรศักดิ์ ทองกรณ์  

(  ธีรศักดิ์ ทองกรณ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  เสนอ ธูปเทียน  

(  เสนอ ธูปเทียน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

02 มีนาคม 2563

 ธีรศักดิ์ ทองกรณ์


