
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400

ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม

31 ตุลาคม 2565 8,241,954.36

8,096,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   วีรพันธ์ อินฝั้น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   กิตติทัต เทพไหว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

       7.3   สิทธิชัย รินนาศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย / เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
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.........................................................................................................................................................................................................

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5

ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย

โดยสังเขป

วีรพันธ์ อินฝั้น

31 ตุลาคม 2565 15:25:14



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย/เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

26,640.00 2.531.37201.8514,400.000ตร.ม. 36,550.08   2.  งานปรับเกลียแต่งพื้นทางเดิม1

   3.  งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
236,887.20 451.401.3720329.01720.000ลบ.ม. 325,009.23         3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(SAND CUSHION UNDER CONCRETE

PAVEMENT)

2

      3.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

63,223.20 160.631.3720117.08540.000ลบ.ม. 86,742.23         3.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL

AGGREGATE SHOULDER)

3

   4.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      4.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)

 2หน้า 1 จาก

 วีรพันธ์ อินฝั้น

31 ตุลาคม 2565 15:22:35



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย/เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

5,160,384.00 491.661.3720358.3614,400.000ตร.ม. 7,080,046.84         4.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา  15

ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

4

43,454.40 124.201.372090.53480.000เมตร 59,619.43         4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

5

188,496.00 107.751.372078.542,400.000เมตร 258,616.51         4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

6

285,984.00 108.991.372079.443,600.000เมตร 392,370.04         4.1.4 รอยต่อตามยาว

(LONGITUDINAL   JOINT)

7

3,000.00   5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รวมราคากลาง 8,241,954.36

 2หน้า 2 จาก

 วีรพันธ์ อินฝั้น

31 ตุลาคม 2565 15:22:35



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ - อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถม เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย/เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

  สิทธิชัย รินนาศักดิ์  

(  สิทธิชัย รินนาศักดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วีรพันธ์ อินฝั้น  

(  วีรพันธ์ อินฝั้น  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  กิตติทัต เทพไหว  

(  กิตติทัต เทพไหว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

31 ตุลาคม 2565

 วีรพันธ์ อินฝั้น


