
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ซ่ือโครงการ
จ้างก่อสุร้า;รฺทฺนนฺลๆดฺยฺวฺงฺผิวจรฺาจฺรฺkmรุJนฺอฺสฟัลตฺคอนกรีต สายเทางฺแยก ลพ.๓๐๐๔ บ้านปากล้อง หม่ท่ี ๘
^?.'*?.ใ!®.̂ .?!!]???.??! ^®.ม.จ้?.̂ บ้!4!^^ ไ !พ  !®. ตำโ!ลศฺ.รีพ้ียฺ อำเภอบ้านโฮง จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก /
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3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,666,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กอสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 เ'ปีนเงิน 3,621,244.55 บาท

6. บัญซีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 กฤษณพงษ์ เกียรติอนันด้ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาขำนาญการ

7.2 สุกิจ ปินตาสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายซ่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
7.3 ธนากร โพธิวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

กฤษณพงษํ เกียรติอนันต์ 
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หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว'จราจรแนบแอส'ฟ้ลต์คอนกรีต สายทางแยก ลพ.๓๐๐๙ บ้านปากล้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย เข่ือมบ้านลันปูเลย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศรีเต้ีย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

ลำดับท่ี 
ตามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย 
X FN

ราคากลาง

1. งานดิน

1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY 
EXCAVATION)

1 1.1.1.1 งานต ัด ดิน (EARTH 
EXCAVATION)

1.1.2 งานดินคันทาง 
(EMBANKMENT)

ลบ.ม. 456 .250 45.71 20 ,855.18 1.3607 62.19 28 ,3 77 .64

2 1.1.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH 
EMBANKMENT)

2. งานรองพ้ีนทาง

2.1 งานรองพื้นทางและพ้ืนทาง 
(SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.1 งานพ้ืนทาง (BASE COURSES)

ลบ.ม. 48 .000 45.49 2,183.52 1.3607 61.89 2,971.11

3 2.1.1.1 งานพ้ืนทางหินคลุก 
(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE 
BASE)

ลบ.ม. 1,080.000 534.61 577 ,378 .80 1.3607 727.44 78 5 ,639 .33

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์
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หน่วยงานเจาของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบฟอรมรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยก ลพ.๓๐๐๔ บ้านปากล้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย เข่ือมบ้านสับปูเลย หมู่ท่ี to ตำบลศรีเต้ีย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

ลำดับท่ี 
ตามสัญญา

รายการงานกอสราง หนวย จำนวน ราคาตฮหนวย ราคาทุน FN ราคาตอหนวย 
X FN

ราคากลาง

3. งานผิวทาง

3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1.1 งานไพรม์โล้ต และแทคโค้ต 
(PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลค์ไพรม์โค้ต 
(PRIME COAT) (พ้ืนทางหินคลุก)

3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต 
(ASPHALT CONCRETE)

3.1.2.1
งานขั้นผิวทางแอสฬลต์คอนกรีต หนา 5.00 
ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING 
COURSE)

4. งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง

4.1 งานตีเล้นจราจร สีเทอร้โมพลาสติก

5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามจ้อกำหนดๆ

ตร.ม.

ดร.ม.

ดร.ม.

7,200.000

7,200.000

270.000

30.95

249.16

290.00

222,840.00

1,757,952.00

78,300.00

1.3607

1.3607

1.3607

42.11

332.22

394.60

303,218.38

2,392,045.28

106,542.81

2,450.00

รวมราคากลาง 3 ,621,244.55

กฤษณพงษ่ เกียรติอนันต์

02 พฤศจิกายน 2564 10:25:18 หนา 2 จาก 3
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หน่วยงานเจาของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอบกรีต สายทางแยก ลพ.๓๐๐๔ บ้านปากส้อง หมู่ท่ี ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย เช่ือมบ้านสับปูเลย หมู่ท่ี เอ ตำบลศรีเต้ีย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

กฤษณพงษ่ เกียรติอนันตํ

02 พฤศจิกายน 2564 10:25:18 หนา 3 จาก 3



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางแยก ลพ.๓๐๐๔ บ้านปากส้อง หมู่ที, ๘ ตำบลหนองปลาสะวาย เข่ือนบ้านสันปูเลย หมู่ท่ี เท ตำบลศรีเต้ีย อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน

โดยว่ธ่ค้ดเล่อก

หน่วยงานเจ้า'ของ'โครงการ/งานก่อลร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์ 
( กฤ'ษณพงบ้ เกียรติอนันต์ ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปีนตาสุข 
( สุกิจ จนตาสุข ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากร โพธิวงค์ 
( ธนากร โพธิวงค์ ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณพงษ่ เกียรติอนันต์

02 พฤศจิกายน 2564


