
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

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

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

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

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

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

เสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

4,090,776.59

4,089,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   ทินกฤต ชาญเมืองปัก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

       7.2   ธวัชชัย เครือบสูงเนิน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

       7.3   สุชาติ ยมสูงเนิน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก /

ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1

ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โดยสังเขป

ทินกฤต ชาญเมืองปัก

14 กันยายน 2564 14:57:07



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1

โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานทาง

         1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

(SUBBASE AND BASE COURSES)

            1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

248,640.00 48.331.360735.527,000.000ตร.ม. 338,324.44               1.1.1.1

งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย  0.15

ม. ( Pavement  In  Place  Recycling)

(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)

1

428,276.58 906.301.3607666.06643.000ลบ.ม. 582,755.94               1.1.1.2 งานพื้นทางหินคลุก

(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE

BASE)

2

         1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

            1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต

(PRIME COAT & TACK COAT)

 3หน้า 1 จาก

 ทินกฤต ชาญเมืองปัก

14 กันยายน 2564 14:57:11



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1

โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

50,050.00 9.721.36077.157,000.000ตร.ม. 68,103.03               1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต

(PRIME

COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)ก

รณีใช้ยาง MC-70

3

            1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต

(ASPHALT CONCRETE)
2,200,730.00 427.791.3607314.397,000.000ตร.ม. 2,994,533.31               1.2.2.1 งาน PARA ASPHALT

CONCRETE หนา.....ซม.

4

         1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

            1.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

78,680.00 382.351.3607281.00280.000ตร.ม. 107,059.87               1.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT

ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

5

รวมราคากลาง 4,090,776.59

 3หน้า 2 จาก

 ทินกฤต ชาญเมืองปัก

14 กันยายน 2564 14:57:11



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1

โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

 3หน้า 3 จาก

 ทินกฤต ชาญเมืองปัก

14 กันยายน 2564 14:57:11



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

   

(  สุชาติ ยมสูงเนิน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ทินกฤต ชาญเมืองปัก  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  ธวัชชัย เครือบสูงเนิน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

14 กันยายน 2564

 ทินกฤต ชาญเมืองปัก



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สายทางหลวง 24

บ้านหนองพยอม

นครราชสีมา ปกติ 29.36

5.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ตัน 0.000.00 0.00 0.00 2,514.96ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมน

ต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง

2,514.961 พ.ย. 2563

ตัน 0.000.00 0.00 0.00 24,300.00ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-

60/70บรรจุBULK

24,300.002 ธ.ค. 2563

ตัน 0.000.00 0.00 0.00 30,400.00ยางมะตอยยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณ

ภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARAAC)บรรจุBUL

K

30,400.003 พ.ย. 2561

ตัน 173.290.00 0.00 0.00 444.96หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/4" 271.674 ธ.ค. 2563

 2หน้า 1 จาก14 กันยายน 2564 14:57:26

 ทินกฤต ชาญเมืองปัก



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สายทางหลวง 24

บ้านหนองพยอม

นครราชสีมา ปกติ 29.36

5.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : จ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ (ช่วงบ้านห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ตัน 173.290.00 0.00 0.00 444.96ราคาณโรงโม่ 271.674 ธ.ค. 2563

ตัน 173.290.00 0.00 0.00 369.96หินย่อยราคาโรงโม่หินย่อย3/8"ราคาณโรงโ

ม่

196.675 ส.ค. 2564

ตัน 173.290.00 0.00 0.00 363.29หินคลุกหินคลุกราคาณโรงโม่ 190.006 ธ.ค. 2563

 2หน้า 2 จาก14 กันยายน 2564 14:57:26

 ทินกฤต ชาญเมืองปัก


