
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

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

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

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายซอยเขียววิจิตร ถึงสายซอยเขียววิจิตร บ้านบางคะชา หมู่ที่ 2

ตำบลบางสมบูรณ์

17 กันยายน 2564 3,302,158.35

2,618,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   จิรัตน์ เชื้อประทุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

       7.2   ณัฐิดา น้อมเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

       7.3   เสกสรร พันธ์สวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลพิกุลออก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายซอยเขียววิจิตร ถึงสายซอยเขียววิจิตร บ้านบางคะชา หมู่ที่ 2

ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,085 เมตร หนา  0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,340 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก /

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายซอยเขียววิจิตร ถึงสายซอยเขียววิจิตร บ้านบางคะชา หมู่ที่ 2

ตำบลบางสมบูรณ์  อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โดยสังเขป

จิรัตน์ เชื้อประทุม
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายซอยเขียววิจิตร ถึงสายซอยเขียววิจิตร บ้านบางคะชา หมู่ที่ 2 ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,085 เมตร หนา  0.05 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์/องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานดิน (EARTHWORK)

      1.1 งานถางป่าและขุดตอ

7,725.20 2.451.37951.784,340.000ตร.ม. 10,656.91         1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ  ขนาดเบา

(CLEARING AND GRUBBING)

1

      1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

         1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

353,857.56 562.381.3795407.67868.000ลบ.ม. 488,146.50            1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม

(SOIL AGGREGATE SUBBASE)

2

445,752.72 708.421.3795513.54868.000ลบ.ม. 614,915.87      1.3 หินคลุกบดอัดแน่น3

      1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

         1.4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต

(PRIME COAT & TACK COAT)
135,017.40 42.911.379531.114,340.000ตร.ม. 186,256.50            1.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต

(PRIME COAT)    (พื้นทางหินคลุก)

4

         1.4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต

(ASPHALT CONCRETE)

 2หน้า 1 จาก
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายซอยเขียววิจิตร ถึงสายซอยเขียววิจิตร บ้านบางคะชา หมู่ที่ 2 ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,085 เมตร หนา  0.05 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์/องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

1,390,622.80 442.011.3795320.424,340.000ตร.ม. 1,918,364.15            1.4.2.1

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  หนา.....5 ซม.

(ASPHALT  CONCRETE  WEARING

COURSE)

5

60,760.00 386.261.3795280.00217.000ตร.ม. 83,818.42      1.5 งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก6

รวมราคากลาง 3,302,158.35

 2หน้า 2 จาก
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายซอยเขียววิจิตร ถึงสายซอยเขียววิจิตร บ้านบางคะชา หมู่ที่ 2 ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,085 เมตร หนา  0.05 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,340 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์/องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

  เสกสรร พันธ์สวัสดิ์  

(  เสกสรร พันธ์สวัสดิ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรัตน์ เชื้อประทุม  

(  จิรัตน์ เชื้อประทุม  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ณัฐิดา น้อมเจริญ  

(  ณัฐิดา น้อมเจริญ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

17 กันยายน 2564

 จิรัตน์ เชื้อประทุม


