




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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.........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

09 กุมภาพันธ์ 2564 8,012,887.49

9,616,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   สุรพล พูนสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

       7.2   สัมพันธ์ ไชยเสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

       7.3   ณัฐชญา ปานโตนด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.กำปัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง / องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,680 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250 ต้น

และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟรอบบึง จำนวน 70 ชุด พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาคกว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

9,680 ตารางเมตรพร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250 ต้น และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟ ฯลฯ

โดยสังเขป

ณัฐชญา ปานโตนด

10 กุมภาพันธ์ 2564 15:34:03



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,680 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250

ต้น และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟรอบบึง จำนวน 70 ชุด พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง/องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานโครงสร้างทาง

      1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)
133,775.18 14.091.351210.4312,826.000ตร.ม. 180,757.02         1.1.1

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม.

(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF

EXISTING

SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

1

      1.2 งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต

258,456.00 721.541.3512534.00484.000ลบ.ม. 349,225.74         1.2.2 ทรายรองพื้นใต้คอนกรีต2

      1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

         1.3.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)

 3หน้า 1 จาก

 ณัฐชญา ปานโตนด
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,680 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250

ต้น และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟรอบบึง จำนวน 70 ชุด พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง/องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

3,764,358.40 525.451.3512388.889,680.000ตร.ม. 5,086,401.07            1.3.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

3

183,342.39 594.081.3512439.67417.000ลบ.ม. 247,732.23         1.3.2 งานไหล่ทางหินคลุก4

146,905.00 360.901.3512267.10550.000ตร.ม. 198,498.03         1.3.3 ตีเส้นจราจร5

      1.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

         1.4.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง

(MARKER AND GUIDE POST)
122,013.98 681.261.3512504.19242.000ต้น 164,865.28            1.4.1.1 หลักนำทาง  (GUIDE

POST)  (DWG.NO.RS - 401)

6

   2.  งานปรับภูมิทัศน์

      2.1 ต้นไม้พุ่ม (ต้นหูกระจง ศก.ไม่น้อยกว่า

3 นิ้ว)
442,500.00 2,391.621.35121,770.00250.000ต้น 597,906.00         2.1.1 ต้นไม้ทรงพุ่ม (ต้น หูกระจง)7

      2.2 ไฟฟ้าส่องสว่าง

 3หน้า 2 จาก

 ณัฐชญา ปานโตนด
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,680 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250

ต้น และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟรอบบึง จำนวน 70 ชุด พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง/องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

878,850.00 16,964.311.351212,555.0070.000ชุด 1,187,502.12         2.2.1 ติดไฟฟ้าส่องสว่าง

(พลังงงานแสงอาทิตย์)

8

รวมราคากลาง 8,012,887.49

 3หน้า 3 จาก

 ณัฐชญา ปานโตนด
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงขี้นาค กว้าง 4 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,680 ตารางเมตร พร้อมปลูกต้นไม้ จำนวน 250

ต้น และไฟแสงสว่างพร้อมเสาไฟฟ้าและโคมไฟรอบบึง จำนวน 70 ชุด พร้อมป้าย 2 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง/องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

   

(  ณัฐชญา ปานโตนด  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  สุรพล พูนสวัสดิ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  สัมพันธ์ ไชยเสน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

10 กุมภาพันธ์ 2564

 ณัฐชญา ปานโตนด
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