
 

 

แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าอ่างเก็บน ้าห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ต้าบลแม่แฝก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 55-003 มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 5,040  ตารางเมตร เทศบาลต้าบลแม่
แฝก อ้าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  1  สาย 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลต้าบลแม่แฝก 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร     3,165,000.00 บาท  (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าอ่างเก็บน ้าห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว 
ต้าบลแม่แฝก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 55-003 มีพื นที่ไม่น้อยกว่า 5,040  ตารางเมตร เทศบาลต้าบล
แม่แฝก อ้าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  1  สาย 
5. ราคากลางค้านวณ ณ วันที่   4  มีนาคม  2563 เป็นเงิน 3,443,324.81 บาท  (สามล้านสี่แสนสี่หมื่น
สามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาท แปดสิบเอ็ดสตางค์) 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางและสะพาน และท่อเหลี่ยม           
    6.2 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.3 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.4 ................................................................. ....................................................................................  
    6.5 ............................................................................................................................. ........................ 
7. รายชื่อคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง  

7.1 นายวสันต์    เตซะฟอง  ต้าแหน่ง  หัวหน้าส้านักปลัด         เป็น  ประธานกรรมการ 
7.2 นายวิทยา    ใหม่เฟย    ต้าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  เป็น  กรรมการ 

    7.3 นายศุภกร    จินะจันตา ต้าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ             เป็น  กรรมการ 
7.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
     
 
     
 



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 55-003 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040  ตารางเมตร

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  1  สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลแม่แฝก/เทศบาลตำบลแม่แฝก

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.  งานดิน (EARTHWORK)

      1.1 งานถางป่าและขุดตอ

8,467.20 2.281.36241.685,040.000ตร.ม. 11,535.71         1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ  ขนาดเบา

(CLEARING AND GRUBBING)

1

   2.  งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING

UNDER CONCRETE PAVEMENT)
175,447.44 948.531.3624696.22252.000ลบ.ม. 239,029.59         2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

(SAND CUSHION UNDER CONCRETE

PAVEMENT)

2

         2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

            2.2.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)

 2หน้า 1 จาก

 วสันต์ เตชะฟอง

06 มีนาคม 2563 10:51:55



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 55-003 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040  ตารางเมตร

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  1  สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลแม่แฝก/เทศบาลตำบลแม่แฝก

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

2,086,761.60 564.081.3624414.045,040.000ตร.ม. 2,843,004.00               2.2.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

.....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

3

4,800.24 363.321.3624266.6818.000เมตร 6,539.84               2.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง

(EXPANSION  JOINT)

4

218,681.10 300.941.3624220.89990.000เมตร 297,931.13         2.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง

(CONTRACTION JOINT)

5

33,238.80 53.911.362439.57840.000เมตร 45,284.54         2.2.1.4 รอยต่อตามยาว

(LONGITUDINAL   JOINT)

6

รวมราคากลาง 3,443,324.81

 2หน้า 2 จาก

 วสันต์ เตชะฟอง

06 มีนาคม 2563 10:51:55



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 55-003 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,040  ตารางเมตร

เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  1  สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่แฝก/เทศบาลตำบลแม่แฝก

  วิทยา ใหม่เฟย  

(  วิทยา ใหม่เฟย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วสันต์ เตชะฟอง  

(  วสันต์ เตชะฟอง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ศุภกร จินะจันตา  

(  ศุภกร จินะจันตา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

06 มีนาคม 2563

 วสันต์ เตชะฟอง
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