
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 878 เมตร หนา 0.05

เมตรก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง

23 ธันวาคม 2564 2,994,216.64

2,770,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   ปริพรรห์ ทาใจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รก.ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   ชนกานต์ พรหมเมศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลตำบลวังกะพี้

       7.3   จักรกฤษ แสงวิจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลวังกะพี้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังกะพี้ / เทศบาลตำบลวังกระพี้

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก /

ปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว

1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 878 เมตร หนา 0.05 เมตร

โดยสังเขป

ปริพรรห์ ทาใจ
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลวังกะพี้/เทศบาลตำบลวังกระพี้

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME

COAT & TACK COAT)
115,252.48 18.421.360713.548,512.000ตร.ม. 156,824.04         1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK

COAT)

1

      1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT

CONCRETE)
1,948,907.52 311.541.3607228.968,512.000ตร.ม. 2,651,878.46         1.2.2  งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา.....ซม.   (ASPHALT  CONCRETE

WEARING  COURSE)

2

   2.  งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

      2.1 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)

9,360.00 6,368.071.36074,680.002.000ชุด 12,736.15         2.1.1 แผ่นป้ายจราจรแบบ  บ1.3

9,140.00 6,218.391.36074,570.002.000ชุด 12,436.79         2.1.2 แผ่นป้ายจราจรแบบ น1.4

      2.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

 2หน้า 1 จาก

 ปริพรรห์ ทาใจ
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

เทศบาลตำบลวังกะพี้/เทศบาลตำบลวังกระพี้

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

116,000.00 394.601.3607290.00400.000ตร.ม. 157,841.20         2.2.1 งานตีเส้นจราจร สี

THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW &

WHITE)

5

2,500.00   3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

รวมราคากลาง 2,994,216.64

 2หน้า 2 จาก

 ปริพรรห์ ทาใจ
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 1-2 บ้านท่าทอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวังกะพี้/เทศบาลตำบลวังกระพี้

  จักรกฤษ แสงวิจิตร  

(  จักรกฤษ แสงวิจิตร  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ปริพรรห์ ทาใจ  

(  ปริพรรห์ ทาใจ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ชนกานต์ พรหมเมศ  

(  ชนกานต์ พรหมเมศ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

23 ธันวาคม 2564

 ปริพรรห์ ทาใจ
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