
          แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 
 

 

1. ชื่อโครงการ โครงการบูรณะทางถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดื่องกเหนือ หมู่ที่  9  
                   ต าบลขัวมุง   
2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ  กองช่าง เทศบาลต าบลขัวมุง อ าเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,464,000.00 บาท   
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)   
 แบ่งเป็น ๑ ช่วง เริ่ม กม.๐+๕๙๘ ถึง กม.๑+๒๖๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๗๖ ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒ ป้าย (ป้ายชั่วคราว+ป้ายถาวร) แบบเลขที่ มาตรฐานงานทาง อปท. ทถ-๗-๕๐๑ และ  
ทถ-๒-๒๐๒   
5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่  22 ตุลาคม 2563   เป็นเงิน    1,464,000.00 บาท   
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
     1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 
7.รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
    1. นายสิทธิชัย  รุ่งศรีทอง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
    2.นางสาวราตรี  ฟองมูล   ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
    3.นายสาโรจน์  เอี่ยมโพธิ์  ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส 
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