
แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  จ านวน 1 สาย 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  เงินสะสม 150,000.00 บาท 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 115.50 เมตร หนา 0.05 เมตร  

พ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 462.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด 

5. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  10  ตุลาคม  2561 เป็นเงิน  162,000.00 บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
6.2 ……………………-………….……………….. 

7.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      7.1 นายชาคริต          มีราจง           ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           7.2 นายยุทธศาสตร์     สิงห์เปียง        ต าแหนง่ กรรมการ 
           7.3 นายภาณุพงศ ์      มะณีทอง         ต าแหน่ง กรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  จ านวน 1 สาย 
2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
3.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  เงินสะสม 180,000.00 บาท 
4.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 
     ยาว 180.00 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียด 
     ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด 
5.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  10  ตุลาคม  2561 เป็นเงิน  192,000.00 บาท 
6.  บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
6.2 ……………………-………….……………….. 

7.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      7.1 นายชาคริต          มีราจง           ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           7.2 นายยุทธศาสตร์     สิงห์เปียง        ต าแหนง่ กรรมการ 
           7.3 นายศักย์ศรณ์        วงค์ขัติย์         ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21  จ านวน 1 สาย 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  เงินสะสม 95,000.00 บาท 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวม

ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร   รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดอยหล่อก าหนด 

5. ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  10  ตุลาคม  2561 เป็นเงิน  99,700.00 บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
6.2 ……………………-………….……………….. 

7.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      7.1 นายชาคริต        มรีาจง           ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           7.2 นายยุทธศาสตร์   สิงห์เปียง        ต าแหน่ง กรรมการ 
           7.3 นายณัฐพล         นกแก้ว          ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21  จ านวน 1 สาย 
2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
3.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  เงินสะสม 54,900.00 บาท 
4.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  42.00 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร พ้ืนที ่
     ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร  พร้อมงานตีเส้นจราจร และแบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
     รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด 
5.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  10  ตุลาคม  2561 เป็นเงิน  59,000.00 บาท 
6.  บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
6.2 ……………………-………….……………….. 

7.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      7.1 นายชาคริต         มีราจง           ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           7.2 นายยุทธศาสตร์    สิงห์เปียง        ต าแหน่ง กรรมการ 
           7.3 นายณัฐพล          นกแก้ว          ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23  จ านวน  1 สาย 
2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
3.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  เงินสะสม 150,000.00 บาท 
4.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  115.00 เมตร ผิวหนา 0.05 เมตร พ้ืนที ่
     ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร  พร้อมงานตีเส้นจราจร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหาร 
     สว่นต าบลดอยหล่อก าหนด 
5.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  10  ตุลาคม  2561 เป็นเงิน  161,700.00 บาท 
6.  บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
6.2 ……………………-………….……………….. 

7.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      7.1 นายชาคริต         มีราจง           ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           7.2 นายยุทธศาสตร์    สิงห์เปียง        ต าแหน่ง กรรมการ 
           7.3 นายณัฐพล          นกแก้ว          ต าแหน่ง กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
1.  ชื่อโครงการ  ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 25  จ านวน  2 ชว่ง 
2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 
3.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  เงินสะสม  199,400.00 บาท 
4.  ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว  104.00 เมตร ผิวหนา 0.03 เมตร 
     พ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 208.00 ตารางเมตร  พร้อมงานตีเส้นจราจร ช่วงที่ 2 มีขนาดผิวจราจรกว้าง    
     4.00 เมตร ยาว 174.00 เมตร ผิวหนา 0.03 เมตร พ้ืนที่ด าเนินการรวมไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร 
     รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อก าหนด 
5.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  10  ตุลาคม  2560 เป็นเงิน  208,500.00 บาท 
6.  บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม         จ านวน  1  แผ่น 
6.2 ……………………-………….……………….. 

7.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      7.1 นายชาคริต         มีราจง           ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

           7.2 นายยุทธศาสตร์    สิงห์เปียง        ต าแหน่ง กรรมการ 
           7.3 นายณัฐพล          นกแก้ว          ต าแหน่ง กรรมการ 
 

 

 


