
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................... ................................................................................

.............................................................................................................................................

ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว  Asphaltic Concrete

5,991,931.90

6,000,000.00

       6.1   แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   สุทัศน์ ทานุมา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

       7.2   อาคมสัน กันสีชา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

       7.3   ยุทธวี คำทะริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03 )

โดยสังเขป

ยุทธวี คำทะริ

08 กรกฎาคม 2562 15:14:31



 1หน้า 1 จาก

โนนเมือง นากลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03 )

หนองบัวลำภู แบบเลขที่

เมื่อวันที่

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

แบบเลขที่ บร-205/56

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 การจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง   เช่าติดตั้ง  รูปแบบที่  2,

รูปแบบที่ 6

2.000 6,000.00ป้าย ตามรูป  แบบ 2  และ แบบที่ 6

2 ป้ายโครงการก่อสร้าง 1.000 3,000.00ป้าย ป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้าง

9,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

ยุทธวี คำทะริ

08 กรกฎาคม 2562 15:20:02



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

การจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง   เช่าติดตั้ง  รูปแบบที่  2,  รูปแบบที่ 6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03 )

แบบเลขที่ แบบเลขที่ บร-205/56จังหวัดอำเภอตำบล โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภูสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เหตุผล  เพื่ออำนวยความสะดวก  และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา

หน่วย : บาท

1 ป้ายโครงการ 3,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,000.00

0.00

3,000.00

หน้า 1 จาก 2

ยุทธวี คำทะริ

08 กรกฎาคม 2562 15:20:02



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ป้ายโครงการก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03 )

แบบเลขที่ แบบเลขที่ บร-205/56จังหวัดอำเภอตำบล โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภูสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

โครงการก่อสร้างที่มีงบประมาณเกิน  100,000  บาท ต้องมีป้ายโครงการเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงการก่อสร้าง

หน่วย : บาท

1 ค่าป้ายโครงการก่อสร้าง 3,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,000.00

0.00

3,000.00

หน้า 2 จาก 2

ยุทธวี คำทะริ

08 กรกฎาคม 2562 15:20:02



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น

ๆ(72.14.10.03 )

นาอ่างทอง - ภูพระ

-

หนองบัวลำภู ปกติ 27.15

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ตัน 44.1818.00 0.00 0.00 244.18หินย่อยหินย่อย1/2"ราคาณโรงโม่ 200.001 ก.พ. 2562 บันทึกสืบ

บาท/ลบ.ม. 61.8518.00 0.00 0.00 235.10หินคลุก 173.252 ก.พ. 2562 บันทึกสืบ

ท่อน 77.5732.00 0.00 0.00 1,300.24ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรา

งชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.00ม.ยาว1เ

มตร

1,222.673 ธ.ค. 2561

ท่อน 77.5732.00 0.00 0.00 463.18ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรา

งชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.40ม.ยาว1เ

มตร

385.614 ธ.ค. 2561

ตัน 297.48540.00 0.00 0.00 21,964.15ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS- 21,666.675 พ.ค. 2562

 4หน้า 1 จาก08 กรกฎาคม 2562 15:21:44

 ยุทธวี คำทะริ



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น

ๆ(72.14.10.03 )

นาอ่างทอง - ภูพระ

-

หนองบัวลำภู ปกติ 27.15

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ตัน 297.48540.00 0.00 0.00 21,964.151บรรจุBULK 21,666.675 พ.ค. 2562

ลบ.ม. 20.905.00 0.00 0.00 24.02ดินลูกรังดินลูกรัง 3.126 ธ.ค. 2561 บันทึกสืบ

ตัน 297.48540.00 0.00 0.00 21,296.15ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-

1hบรรจุBULK

20,998.677 ม.ค. 2562

ตัน 416.07540.00 0.00 0.00 21,682.74ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-

2บรรจุBULK

21,266.678 ม.ค. 2562

ตัน 0.000.00 0.00 0.00 2,242.99ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมน

ต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราเพชร

2,242.999 เม.ย. 2562

 4หน้า 2 จาก08 กรกฎาคม 2562 15:21:44

 ยุทธวี คำทะริ



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น

ๆ(72.14.10.03 )

นาอ่างทอง - ภูพระ

-

หนองบัวลำภู ปกติ 27.15

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ตัน 44.1818.00 0.00 0.00 219.18หินฝุ่นหินฝุ่นราคาณโรงโม่ 175.0010 มิ.ย. 2562

กระป๋อง 0.000.00 0.00 0.00 3,885.00สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงขนาด18.925ลิตร

สีขาวตราซินแคลร์

3,885.0011 มิ.ย. 2562

บาท/กก. 0.000.00 0.00 0.00 60.00ลูกแก้ว 60.0012 พ.ค. 2562 บันทึกสืบ

บาท/ตร.ม. 0.000.00 0.00 0.00 20.00น้ำยาprimer 20.0013 พ.ค. 2562 บันทึกสืบ

ตัน 0.000.00 0.00 0.00 21,266.67ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-

1บรรจุBULK

21,266.6714 มิ.ย. 2562

ตัน 44.1818.00 0.00 0.00 219.18หินฝุ่นหินฝุ่นราคาณโรงโม่ 175.0015 มิ.ย. 2562

 4หน้า 3 จาก08 กรกฎาคม 2562 15:21:44

 ยุทธวี คำทะริ



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น

ๆ(72.14.10.03 )

นาอ่างทอง - ภูพระ

-

หนองบัวลำภู ปกติ 27.15

6.00 0.00

7.000.00

สาย

ตอน

อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ราคาน้ำมันโซลา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) เงินล่วงหน้าจ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

% %

% %

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ ระยะขนส่ง

(กม.)

ค่าขนส่ง

(บาท)

ค่าขนขึ้นลง

(บาท)

ค่าตัด/

ดัดเหล็ก

(บาท)

รวม

(บาท)

ค่าวัสดุ

(บาท)

รายการ วันที่ที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศ

ล่าสุด

หน่วย แหล่งที่มา

ตัน 0.000.00 0.00 0.00 19,300.00ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-

60/70บรรจุBULK

19,300.0016 มิ.ย. 2562

 4หน้า 4 จาก08 กรกฎาคม 2562 15:21:44

 ยุทธวี คำทะริ



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

   1.   งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE

AND BASE COURSES)

      1.1  งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1,247,680.00 106.231.362477.9816,000.000ตร.ม. 1,699,839.23         1.1.1  งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่

ขุดลึกเฉลี่ย  0.20 ม. ( Pavement  In  Place

Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)

1

   2.   งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

      2.1  งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME

COAT & TACK COAT)
450,400.00 38.351.362428.1516,000.000ตร.ม. 613,624.96         2.1.1  งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต

(PRIME COAT)    (พื้นทางหินคลุก)

2

      2.2  งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT

CONCRETE)
1,951,680.00 221.581.3624162.6412,000.000ตร.ม. 2,658,968.83         2.2.1   งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

หนา.....ซม.   (ASPHALT  CONCRETE

WEARING  COURSE)

3

657,240.00 223.851.3624164.314,000.000ตร.ม. 895,423.77         2.2.2  งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต

(ASPHALT CONCRETE SHOULDER)

4

 2หน้า 1 จาก

 ยุทธวี คำทะริ

08 กรกฎาคม 2562 15:16:34



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ราคาทุนจำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย

X FN

FNราคาต่อหน่วยรายการงานก่อสร้าง ราคากลางลำดับที่

ตามสัญญา

      2.3 3 งานตีเส้นจราจร

84,465.00 255.721.3624187.70450.000บาท/ตร.ม. 115,075.11         2.3.1 งานตีเส้นจราจร  (

สีเทอร์โมพลาสติก )

5

9,000.00   3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รวมราคากลาง 5,991,931.90

 2หน้า 2 จาก

 ยุทธวี คำทะริ

08 กรกฎาคม 2562 15:16:34



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

   

(  ยุทธวี คำทะริ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  สุทัศน์ ทานุมา  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  อาคมสัน กันสีชา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

08 กรกฎาคม 2562

 ยุทธวี คำทะริ


