


1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองตาไก

 บานบะ  หมูที่ 1   ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

/หนวยงานเจาของโครงการ องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท

3. ลักษณะงาน ขนาดกวางเฉลี่ย  ม. ยาวเฉลี่ย   ม. ลึกเฉลี่ย ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา   ลบ.ม. พรอมเสริมลูกรังรอบแหลงน้ํามีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

143.50    ลบ.ม. ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลบะ   พรอมติดตั้งปายโครงการฯ   

4. วันที่กําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง) ณ วันที่  29  มกราคม  2558 เปนเงิน บาท

5. แหลงที่มาของราคากลาง(ราคาอางอิง)

5.1 แบบราคากลางงานกอสราง  จํานวน   1   แผน

5.2 -

5.3 -

6. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)ทุกคน

6.1 นายอิสรพงศ   วงศฉลาด ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ ประธานกรรมการ

6.2 นายปราโมทย   จงกลาง ตําแหนง นักบริหารงานชาง กรรมการ

6.3 นายธนวัฒน  เพชรจันทร ตําแหนง นายชางโยธา กรรมการ

หมายเหตุ   บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวนโหลดไดที่  www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

ลงชื่อ กรรมการ

ตําแหนง นักบริหารงานชาง 

ลงชื่อ กรรมการ

ตําแหนง นายชางโยธา

1.50     

28,161.00    

(นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)

(นายปราโมทย   จงกลาง)

(นายธนวัฒน  เพชรจันทร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับและรายละเอียดคาใชจายในงานจางกอสราง 

1,060,000.00 

138.00 142.00  

1,060,000.00 
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          ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองตาไก

          สถานที่กอสราง  บานบะ  หมูที่ 1   ตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          ปริมาณงาน ขนาดกวางเฉลี่ย 138.00 ม. ยาวเฉลี่ย 142.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50             ม.

หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา   ลบ.ม. พรอมเสริมลูกรังรอบแหลงน้ํามีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา

143.50    ลบ.ม. กําหนดติดตั้งปายโครงการฯ  1   ปาย  

          หนวยงานเจาของโครงการ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร

          แบบเลขที่ 5/2558     ลงวันที่   26  มกราคม   2558

          คํานวณราคากลางเมื่อวันที่  29  มกราคม  2558

ราคาตอหนวย 

X   FN

1 งานเขื่อนหลัก (Main Dam)

1.1 งาน คาถากถาง ตร.ม. -          1.3266 1.18             -               

1.2 คาสูบน้ําระหวางกอสราง ลบ.ม. 19,500.00 1.3266 0.81             15,779.91       

1.3 งานขุดดินดวยเครื่องจักร ลบ.ม. 28,161.00 1.3266 37.50           1,056,121.48   

1.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแนนดวยเครื่องจักร 95% ลบ.ม.     

1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)  บดอัดแนน  หนา 10  ซม. ลบ.ม. 143.50     1.3365 169.23         24,284.16       

2 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก

2.1 ขนาด  ø  0.30  ม.  ชั้น  3 ม.     

2.2 ขนาด  ø  0.40  ม.  ชั้น  3 ม.     

2.3 ขนาด  ø  0.60  ม.  ชั้น  3 ม.     

2.4 ขนาด  ø  0.80  ม.  ชั้น  3 ม.     

2.5 ขนาด  ø  1.00  ม.  ชั้น  3 ม.     

3 งานกําแพงปากทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.1 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  0.60 ม.  1  แถว  แหง     

3.2 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  0.60 ม.  2  แถว  แหง     

3.3 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  0.60 ม.  3  แถว  แหง     

3.4 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  0.80 ม.  1  แถว  แหง     

3.5 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  0.80 ม.  2  แถว  แหง     

3.6 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  0.80 ม.  3  แถว  แหง     

3.7 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  1.00 ม.  1  แถว  แหง     

3.8 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  1.00 ม.  2  แถว  แหง     

3.9 สําหรับทอกลม คสล. ขนาด  ø  1.00 ม.  3  แถว  แหง     

รวมคากอสรางทั้งโครงการ   1,096,185.55  

ขอใชงบประมาณเพียง  1,060,000.00   

ราคากลาง      (หนึ่งลานหกหมื่นบาทถวน)

① ผลรวมคางานตนทุนงานกอสรางทาง

② ผลรวมคางานตนทุนงานชลประทาน

③ คา  Factor   F   งานกอสรางทาง

④ คา  Factor   F   งานชลประทาน

 

28,161.00               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-            

11,895.00   

796,111.47 

 

0.61            

28.27          

 

126.62         

 

18,169.97   

ราคาตอหนวย ราคาทุน

18,169.97            

808,006.47           

1.3365

1.3266

0.89            

 

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางทาง  และชลประทาน

ลําดับ รายการ หนวย จํานวน FN ราคากลาง
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ราคาตอหนวย 

X   FN
ราคาตอหนวย ราคาทุนลําดับ รายการ หนวย จํานวน FN ราคากลาง

  

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจแลว

เห็นชอบใหประมาณราคานี้  เปนราคากลาง

ลงชื่อ ผูประมาณราคา ลงชื่อ ผูเห็นชอบ

ตําแหนง ตําแหนง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ ผูอนุมัติ

ตําแหนง ตําแหนง

ลงชื่อ กรรมการกําหนดราคากลาง

ตําแหนง

ลงชื่อ กรรมการกําหนดราคากลาง

ตําแหนง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

…………………………………. ………………………………….

(นายปราโมทย   จงกลาง) (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)

…………………………………. ………………………………….

(นายอิสรพงศ   วงศฉลาด) (นายสุทิน    ลักขษร)

นักบริหารงานชาง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

นักบริหารงานชาง 

………………………………….

(นายธนวัฒน    เพชรจันทร)

นายชางโยธา

………………………………….

(นายปราโมทย   จงกลาง)


	ตารางแสดงวงเงิน
	แบบสรุปราคา ขุดลอก

