
แบ'น บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทั๋1ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกอสร้าง

1. ซ่ือโครงการ

จ้างก่อ;ลร้าง;ถนนผิวจราจรนอส'ฟ้ลต์คอนกรีตสาย'คางบ้านจัดรุ!รรค■อ n.*®?.'?..ไ?.■ชิ'”..??.. . ) • ! ? ® โ!พไ ' ! ! ? . ? .^?*.®**?... . .
พาบลสั อา๓ 18สั จังหวัดลาชุฆ โพย^หัดเลอก/งานบ่ริการทaaร้างถนนทางหลวงแ^ทนนร่ฆๆ(72.14.10.01)

2. หนวยงานLจ้า,บองโครงการ องค.กQ?รุนริ.yiว!?จ้า.นจั'?.หวัคลิว.พน./.รงค์ก.วเ!พิหั).ขร่วน'จงัทวัดสำพน.....................................

3. วงเงินงบประมาณVที่ดัรับจัตสรร 2,373,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อส^งถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอลฟัลต์คอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วับที่ ............................................ เป็นเงิน....................... 2,377,854.36......................... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงาบทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุกิจ ปีนตาสุ,บ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายขางโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง 

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 ธนากร โพธวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายจ่างผังเมองปฏิบัติงาน

7.3 กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาขำบาญการ

สุกิจ ปีนตาสุข

26 ตุลาคม 2564 11:23:16



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำทูน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำทูน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ข๋ึอ'โครงโทร/งานก่อลร้าง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรน.อสฟ้ลต์คอนกรีต สายทางบ้านจัดสรรคอกจ้าง หมู่ที ๘ ตำบลป่าไผ่ เทีอมบ้านใหม่คิวิไล หมู่ที ๑๒ ตำบลลี้ อำเภอล้ี จังหวัดลาทูน โดยวิรคัดเลีอก

ลำดับที 

ตามสัญญา

รายการงาบก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย 

X FN

ราคากลาง

1

1. งานทาง 

1.1 งานดิน

1.1.1 งานดิบ (EARTHWORK)

1.1.1.1 งานดัดคันทาง (ROADWAY 

EXCAVATION)

1.1.1.1.1 งานดัดดิบ (EARTH ลบ.ม. 941.230 31.53( 29,676.98 1.3607 42.90 40,381.46

2

EXCAVATION)

1.1.1.2 งาบดินคันทาง 

(EMBANKMENT)

1.1.1.2.1 งานดินถมคันทาง ลบ.ม. 205.750, /  45.49 9,359.56 1.3607 61.89 12,735.55

3

(โดยใจ้วัสดุจากงานขุดดัดทาง)

1.2 งาบรองพํ่นทางและ;ทึ๋นทาง 

(SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1 งานพิ้นทาง (BASE COURSES)

1.2.1.1 งานพี้นทางหินคลุก ลบ.ม. 815.000 , 498.49 406,269.35 1.3607 678.29 552,810.70

(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE 

BASE) --------- -๘______

1 1 ร '  ร ่5itr~
ลุกิจ ปิบตาสุฃ

25 ตุลาคม 2564 08:46:20 หน้า 1 จาก 3



หน่วยงานเจ้าจองโครงการ/งานก่อสร้าง_____ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน/องค์การบุรีหารส่วนจังหวัดลำพูน_______________________________________________________________

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลต่คอนกรีต สายทางน้านจัดสรรคอกจ้าง หมู่ท๋ั ๘ ตำบลป่าไผ่ เข่ือนบ้านใหม่รวิไล หมู่ที ๑๒ ตำบลลี้ อำเภอล้ี จังทวัคลำพูน โดยวิธิคัดเลอก

ลำดับท 

คามสัญญา

รายการงาบก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย 

X FN

ราคากลาง

1.3 งานรี้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL 

OF EXISTING STRUCTURES)

4 1.3.1 งาน'รอผิ'วคอนกรีตเดิม 

(REMOVAL OF EXISTING CONCRETE 

PAVEMENT)

1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.4.1 งาบแอสฟัลค์คอนกรีต 

(ASPHALT CONCRETE)

ดร.ม. 2,000.000^ „  70.17 

ร

140,300.00 1.3607 95.08 190,960.63

5 1.4.1.1

งาบขั้นผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีต หนา 5 .00ขม. 

(ASPHALT CONCRETE WEARING x  

COURSE)

1.4.2 งานไพรม่โค้ต และแหค'โค้ด 

(PRIME COAT & TACK COAT)

ดร.ม. 0,075.000
/

201.35 983,501.25 1.3607 328.00 1,338,250.15

6 1.4.2.1 งานลาดแอลฟัลต์ไพรม์โค้ต 

(PRIME COAT) (พี้นทางหินคลุก)

3. งาบตีเส้นจราจร

3.1 งาบสีเทอร์โมพลาสติก

ดร.ม. 0,075.00^0 30.29 123,031.75 1.3607 01.21 167,953.58

สุกิจ จนตาสุข

25 ตุลาคม 2564 08:46:20 หนา 2 จาก 3



หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน/องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบฟอร์มรายงานหรีอสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ข๋ัอโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างทนนผิวจราจรแอสปี'ลต์คอบกรีต ลายทางบ้านจัดสรรคอกจ้าง หมู่ท่ี ๘ ตำบลป่าไผ่ เข๋ีอมบ้านใหม่ติวิไล หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลีอก

ลำดับท่ี 

ดามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หนวย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน FN ราคาต่อหน่วย 

X FN

ราคากลาง

7 3.1.1 สีเทอร้โมพลาสติก 

4. ค,าใจ้จ่ายพเคทตามข้อกำหนดๆ

ดร.ม. 183.380
ร

๐ ๐ 53,180.20 1.3607 394.60 72,362.29

''”"2,400.00

รวมราคากลาง 2,377,854.36

• ^ '= ’  a /

สุกิจ ปีนตาสุข

25 ตุลาคบ 2564 08:46:20 หนา 3 จาก 3



แบบฟอรมรายงานหรีอสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ซ่ึอโครงการ/งานก่อลร้าง จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟ้ลต์คอนกริต ลายทางบ้านจัด?!รรคอกจ้าง หมู่ท่ี ๘ ตำบลป่าไผ่ เช่ือมบ้านโหม?!วิไล หมู่ท่ี ๑!ร ตำบลลี้ อำเภอล้ี จังหวัดสำทูน โดยวิธคัดเลอก

หน่วยงานเจ้า,ชองโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำทูน/องคการบริหารล่วนจังหวัดสำทูบ

( ธบากรโพธ ิ วงค ์ ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

( สุก ิ จ ป ีน ต า ส ุข ) 

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( กฤษณพงษ์ เก ี ยรต ิอน ันต ์ ) 

กรรมการกำหนคราคากลาง

สุกิจ จนตาสุข

25 ตุลาคม 2564


