แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1 ชื่อสายทาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
สถานทีต่ ั้ง
บ้านขาวัว หมู่ที่ 5 ตาบลพังงู อาเภอหนองหาน
2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังงู
3 วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร 339,000
บาท
4 ลักษณะงานโดยสังเขป
สายแยกลาดยาง 2350 ไปวัดอุสภาราม (ช่วงร้านอภิญญา-ทีส่ วนนายบุญมา อย่างสวย)
ขนาดกว้าง
4.00 เมตร
ยาว
155.00
เมตร
หนา
0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25-0.50 เมตร
หรือพืน้ ทีก่ ่อสร้างไม่น้อยกว่า
620.00 ตร.เมตร
ตามแบบมาตรฐาน ท 1-01
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
5 ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561
เป็นเงิน
556,000
310,000 บาทบาท
6 บัญชีประมาณราคากลาง
1. แบบ ปร. 4 จานวน
1
แผ่น
2. แบบ ปร. 5 จานวน
1
แผ่น
7 รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
1 นายวิศรุต
ชัยสว่าง
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพังงู
ประธานกรรมการ
2 นายฐิติพันธ์
นามศรี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
3 นางจริยา
เพชรนาดี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
เลขที่ 1054/2561
ลงวันที่
25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปร. 4

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาวัว ม.5
สายทางสายแยกลาดยาง2350-วัดป่าอุสภาราม(ช่วงร้านอภิญญา-ที่สวนนายบุณมา อย่างสวย) หมู่ที่ 5 ตาบลพังงู อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ระยะทาง 155.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 620.00 ตร.ม. ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ( 0.00-0.50
0.25 ม. ม.)
วันที่
26
ธันวาคม
2561
FN ราคาต่อหน่วยxFN ราคากลาง
รายการ
ลาดับ
หน่วย จานวน ราคาต่อหน่วย
ราคาทุน
1.67
1,164.83 1.3624
2.28
1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม
ตร.ม.
697.50
1,586.96
2 งานดินถม
งาน
3 งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)
ตร.ม.
ลบ.ม.
4 งานตัดขึ้นรูปคันทาง
ลบ.ม.
5 งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ
ลบ.ม.
6 งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)
ลบ.ม.
7 งานพื้นทาง(หินคลุก)
ลบ.ม.
509.90
15,806.90 1.3624
694.69
8 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
31.00
21,535.32
ตร.ม.
321.39 199,261.80 1.3624
437.86 271,474.28
9 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.
620.00
Expansion
Joint
ม.
138.38
1,660.56
1.3624
188.53
10
12.00
2,262.35
ม.
81.94
8,849.52 1.3624
111.64
11 Contraction Joint
108.00
12,056.59
ม.
12 Longitudinal Joint
ลบ.ม.
87.12
1,350.36 1.3624
118.69
13 งานไหล่ทาง
15.50
1,839.73
ม.
14 งานท่อระบายน้าขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3
ม.
15 งานท่อระบายน้าขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3
ม.
16 งานท่อระบายน้าขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3
ม.
17 งานท่อระบายน้าขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3
ม.
18 งานท่อระบายน้าขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3
ม.
19 งานท่อระบายน้าขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3
งานท่
อ
ระบายน้
าขนาด
Ø
1.50
x
1.00
ม.
ชั
น
้
3
ม.
20
ตร.ม.
376.28
21 งานรัศมีวงเลี้ยว.
228,093.97
รวม
310,755.23
ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
ปรับยอด
310,000.00
①
②

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
ราคาค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร

310,000.00

/

620.00

=
=
=

228,093.97 บาท
1.3624
500.00 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกาหนดราคากลางตามรายละเอียดนี้
1 นายวิศรุต
ชัยสว่าง
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพังงู ประธานกรรมการ
2 นายฐิติพันธ์
นามศรี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
3 นางจริยา
เพชรนาดี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ

แบบ ปร. 5
สรุปผลกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง
ส่วนรำชกำร/ผู้ประมำณรำคำ
□ ประเภท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น
□ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลพังงู อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
□ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตาบลพังงู อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
□ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาว 155.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ( 0.00-0.50 ) ม.
หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 2500.00
620 ตารางเมตร
ตร.ม. พร้พร้ออมป้
มป้าายประชาสั
ยประชาสัมมพัพันนธ์ธ์โครงการ
โครงการจจานวณ
านวณ11ป้ป้าายย
□ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
□ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
จานวน 1
แผ่น
แบบเลขที่
□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 26 เดือน ธักุนมวาคม
ภาพันธ์ พ.ศ.2561
2561
ค่ำวัสดุและ
รวมค่ำก่อสร้ำง
รำยกำร
Factor F
หมำยเหตุ
ค่ำแรงงำน
ลำดับที่
เป็นเงิน/บำท
จำนวนเงิน / บำท
1 ประเภทงานอาคาร
228,093.97
1.3624
310,755.22
เงือ่ นไข
เงินล่วงหน้าจ่าย….……
เงินประกันผลงานหัก..…
ดอกเบี้ยเงินกู…้ …….…..
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม………
สรุป
310,755.22
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเป็นเงินประมาณ
(สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
310,000.00 **
□ ขนาดหรือเนื้อที่ถนน
620 ตารางเมตร
□
ราคาต่อเมตร
500.00 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงตำมรำยละเอียดนี้
1 นายวิศรุต ชัยสว่าง
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลพังงู
2 นายฐิติพันธ์ นามศรี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
3 นางจริยา
เพชรนาดี
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

