
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

24 มีนาคม 2563 11,870,591.80

12,000,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   อานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

       7.2   สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

       7.3   ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

       7.4   ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

       7.5   เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

       7.6   พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302

ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.291 กม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข

333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.291 กม.)

โดยสังเขป

อานัฐ นิธิวัฒนพงษ์
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1

แห่ง (1.291 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานทาง

53,701.55 616.161.3195466.97115.000ลบ.ม. 70,859.19      1.1  งาน SOFT MATERIAL

EXCAVATION ( & REPLACEMENT )

1

161,588.00 459.511.3195348.25464.000ลบ.ม. 213,215.36      1.2

งานวัสดุผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงขนาดคละและเพิ่

มปริมาณ(หินฝุ่น 15 %)

2

168,398.04 14.341.319510.8715,492.000ตร.ม. 222,201.21      1.3 งาน MILLING ( 5 CM. DEPTH )3

1,124,719.20 95.791.319572.6015,492.000ตร.ม. 1,484,066.98      1.4 งาน PAVEMENT  IN - PLACE

RECYCLING ( 20 CM. DEPTH)

4

477,463.44 40.661.319530.8215,492.000ตร.ม. 630,013.00      1.5 งาน PRIME COAT ( MC-70)5

159,412.68 13.571.319510.2915,492.000ตร.ม. 210,345.03      1.6 งาน TACK COAT6

2,823,262.08 240.461.3195182.2415,492.000ตร.ม. 3,725,294.31      1.7 งาน ASPHALT  CONCRETE

BINDER  COURSE 5 CM. THICK

7

3,766,105.20 320.771.3195243.1015,492.000ตร.ม. 4,969,375.81      1.8 งาน PARA ASPHALT CONCRETE 5

CM. THICK

8

259,747.50 387.271.3195293.50885.000ตร.ม. 342,736.82      1.9 งาน THERMOPLASTIC PAINT

(YELLOW & WHITE)

9

 2หน้า 1 จาก

 อานัฐ นิธิวัฒนพงษ์
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1

แห่ง (1.291 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

1,882.60 2,484.091.31951,882.601.000L.S 2,484.09      1.10 งาน TRAFFIC MANAGEMENT

DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)

10

รวมราคากลาง 11,870,591.80

 2หน้า 2 จาก

 อานัฐ นิธิวัฒนพงษ์
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ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง - อุทัยธานี ระหว่าง กม.121+450 - กม.122+741 ปริมาณงาน 1

แห่ง (1.291 กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

  ธงชัย เกิดวัน  

(  ธงชัย เกิดวัน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อานัฐ นิธิวัฒนพงษ์  

(  อานัฐ นิธิวัฒนพงษ์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  เชาวลิต นาประจุล  

(  เชาวลิต นาประจุล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์  

(  พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่  

(  ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สัญญา พงษ์กล้าหาญ  

(  สัญญา พงษ์กล้าหาญ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

24 มีนาคม 2563

 อานัฐ นิธิวัฒนพงษ์


