


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนสันเก้ากอม หมู่ที่ 6 ชุมชนสันเก้ากอม

ตำบลแม่ระมาด กว้าง 7 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,420 ตารางเมต

12 กันยายน 2565 2,824,773.80

2,616,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   ธนากร ทวีคูณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

       7.2   วีระพันธิ์ สิทธิรัตนะ กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรปฏิบัติการ

       7.3   มาโนช ฝั้นสาย กรรมการกำหนดราคากลาง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ระมาด / เทศบาลตำบลแม่ระมาด
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.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete  สายถนนสันเก้ากอม  หมู่ที่ 6

ชุมชนสันเก้ากอม  ตำบลแม่ระมาด กว้าง 7 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,420

ตารางเมตร  เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete สายถนนสันเก้ากอม หมู่ที่ 6 ชุมชนสันเก้ากอม

โดยสังเขป

ธนากร ทวีคูณ

12 กันยายน 2565 11:54:25



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete  สายถนนสันเก้ากอม  หมู่ที่ 6 ชุมชนสันเก้ากอม  ตำบลแม่ระมาด กว้าง 7 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,420  ตารางเมตร  เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลแม่ระมาด/เทศบาลตำบลแม่ระมาด

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานปรับปรุงผิวถนน ชนิด Asphaltic

concrete

         1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

            1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต

(PRIME COAT & TACK COAT)
114,416.40 20.981.360715.427,420.000ตร.ม. 155,686.39               1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต

(TACK COAT)

1

            1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต

(ASPHALT CONCRETE)
1,893,584.00 347.251.3607255.207,420.000ตร.ม. 2,576,599.74               1.1.2.1

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  หนา.....ซม.

(ASPHALT  CONCRETE  WEARING

COURSE)

2

67,970.66 353.001.3607259.43262.000ตร.ม. 92,487.67      1.2 THERMOPLASTIC PAINT

ตีเส้นจราจร

3

รวมราคากลาง 2,824,773.80

 2หน้า 1 จาก

 ธนากร ทวีคูณ

12 กันยายน 2565 11:54:27



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete  สายถนนสันเก้ากอม  หมู่ที่ 6 ชุมชนสันเก้ากอม  ตำบลแม่ระมาด กว้าง 7 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,420  ตารางเมตร  เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลแม่ระมาด/เทศบาลตำบลแม่ระมาด

 2หน้า 2 จาก

 ธนากร ทวีคูณ

12 กันยายน 2565 11:54:27



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม โดยเสริมผิว Asphaltic Concrete  สายถนนสันเก้ากอม  หมู่ที่ 6 ชุมชนสันเก้ากอม  ตำบลแม่ระมาด กว้าง 7 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,420  ตารางเมตร  เทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ระมาด/เทศบาลตำบลแม่ระมาด

  มาโนช ฝั้นสาย  

(  มาโนช ฝั้นสาย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธนากร ทวีคูณ  

(  ธนากร ทวีคูณ  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  วีระพันธิ์ สิทธิรัตนะ  

(  วีระพันธิ์ สิทธิรัตนะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

12 กันยายน 2565

 ธนากร ทวีคูณ


