
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

19 ธันวาคม 2565 1,919,175.22

1,883,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   กิตติภูมิ แสนเสนาะ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

       7.3   พรเทพ ทับโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง / เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย สพ.ถ 12-026 ชุมชนเขาพระรวมใจพัฒนาซอย 4 แยก 2 หมู่ที่ 5

ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย สพ.ถ 12-026

ชุมชนเขาพระรวมใจพัฒนาซอย 4 แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง(30.15.17.03 )

โดยสังเขป

สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

20 ธันวาคม 2565 09:10:58



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย สพ.ถ 12-026 ชุมชนเขาพระรวมใจพัฒนาซอย 4 แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง/เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  STRUCTURES)
13,986.00 158.781.3624116.55120.000ตร.ม. 19,054.52      1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL

OF  EXISTING  CONCRETE  PAVEMENT)

1

   2.  งานดิน (EARTHWORK)

      2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY

EXCAVATION)
4,365.60 69.971.362451.3685.000ลบ.ม. 5,947.69         2.1.1 งานตัดดิน (EARTH

EXCAVATION)

2

   3.  งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)
1,372.80 15.581.362411.44120.000ตร.ม. 1,870.30      3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่

หนา.....ซม. (SCARIFICATION &

RECONSTRUCTION OF EXISTING

SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

3

   4.  งานเบ็ดเตล็ด

3,438.60 709.811.3624521.006.600ลบ.ม. 4,684.74      4.1 ทรายหยาบรองก้นหลุม4

13,843.63 2,857.661.36242,097.526.600ลบ.ม. 18,860.56      4.2 คอนกรีตหยาบ5

 2หน้า 1 จาก

 สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

20 ธันวาคม 2565 09:11:00



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย สพ.ถ 12-026 ชุมชนเขาพระรวมใจพัฒนาซอย 4 แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง/เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

1,359,520.80 8,419.141.36246,179.64220.000เมตร 1,852,211.13      4.3 งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

ขนาดกว้าง 0.30 ม. ต่อความสูงเฉลี่ย 0.65 ม.

6

7,984.96 339.951.3624249.5332.000เมตร 10,878.70      4.4 งานวางท่อ พีวีซี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4"

7

4,160.00 1,416.891.36241,040.004.000เมตร 5,667.58      4.5 งานวางท่อ พีวีซี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12"

8

รวมราคากลาง 1,919,175.22

 2หน้า 2 จาก

 สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช

20 ธันวาคม 2565 09:11:00



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย สพ.ถ 12-026 ชุมชนเขาพระรวมใจพัฒนาซอย 4 แยก 2 หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง/เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

  พรเทพ ทับโชติ  

(  พรเทพ ทับโชติ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช  

(  สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  กิตติภูมิ แสนเสนาะ  

(  กิตติภูมิ แสนเสนาะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

20 ธันวาคม 2565

 สุวิจักขณ์ สืบวงศ์สุขเวช


