




แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ค้าหนองบัว 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร  จา้นวนเงิน  300,000.- (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                 ก่อสร้างท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็กเสริม พร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่ที่ 2  บา้นแม่ค้าหนองบัว  
โดยมีปริมาณงาน  สายทาง ซอย 3 วางท่อระบายน า้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จ้านวน 139.00 ท่อน  
บ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จ้านวน  15  จุด รวมความยาวทั งหมดไม่น้อยกว่า 154.00 เมตร   พร้อมป้าย
โครงการ  จา้นวน   1  ปา้ย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก  ก้าหนด    
งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บญัชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                6          แผ่น        
       ๖.๒  ......................................................................................................................................................... 85, 

       ๖.๓  ..................................................................................................................... .................................... 
       ๖.๔  ........................................................................................................................ .................................                                                  
5,45๖.๕7……………………............................................................................................................................... .. 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ตา้แหน่ง     นายชา่งโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวเชาวเรศ  พรมมาเหล็ก   ต้าแหน่ง     นกัจัดการงานทั่วไป                  กรรมการ 
       ๗.๓  นางสาววรัชญา  สุเต็น             ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           กรรมการ 
        
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านป่าแดด 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร  จา้นวนเงิน  300,000.- (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                 ก่อสร้างท่อระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านปา่แดด จ้านวน 2 สายทาง  
โดยมีปริมาณงาน  
สายทางที่  1  ซอย 2 วางท่อระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  0.60  เมตร  จา้นวน 73.00 ท่อน บ่อพักขนาด   
1.00 x 1.00 เมตร จ้านวน  7  จุด  รวมความยาวทั งหมดไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร  
สายทางที่  2 ซอย 2 วางท่อระบายน า้ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60 เมตร จา้นวน 68.00 ท่อน บ่อพักขนาด  
1.00 x 1.00 เมตร  จ้านวน 7 จุด รวมความยาวทั งหมดไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ   
จ้านวน 1 ปา้ยรายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลปา่สัก กา้หนด  
งบประมาณ 300,000บาท(สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บญัชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                7          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ........................................................................ 85, 

       ๖.๓  ............................................................................................................................. ............................ 
       ๖.๔  ........................................................................................................................................................ .                                                  
5,45๖.๕7……………………........................................................................................ ......................................... 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ตา้แหน่ง     นายชา่งโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวเชาวเรศ  พรมมาเหล็ก   ต้าแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป                  กรรมการ 
       ๗.๓  นางสาววรัชญา  สุเต็น             ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           กรรมการ 
        
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ราง U) พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  255,400.- (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านดอยศรีแก้ว   
โดยมีปริมาณงาน สายทางเข้าสู่หมู่บ้าน  
-งานก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) กว้าง ปากราง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กปิด รวมความยาวไม่น้อยกว่า 77.00 เมตร  
-ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลอดผ่านถนน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ้านวน 6 ท่อน บ่อพักขนาด 
1.00 x 1.00 เมตร จ้านวน 1 จุด รวมความยาวไม่น้อยกว่า 7.00  เมตร 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ้านวน  1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
ก้าหนด งบประมาณ 255,400 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  

  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  เป็นเงิน  255,400.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพัน- 
สี่ร้อยบาทถ้วน)       
   

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                9          แผ่น        
       ๖.๒  ......................................................................................................................................................... 85, 

       ๖.๓  ............................................................................................................................. ............................ 
       ๖.๔  ........................................................................................................................ .................................                                                  
5,45๖.๕7……………………................................................................................................................................ . 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ต้าแหน่ง     นายช่างโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวเชาวเรศ  พรมมาเหล็ก   ต้าแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป                  กรรมการ 
       ๗.๓  นางสาววรัชญา  สุเต็น             ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           กรรมการ 
        
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก  (ราง V) พร้อมบ่อพัก ซอยข้างประปาประจา้หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11 บ้านแม่ค้าใต้ 
  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร  จา้นวนเงิน  247,900.- (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                ก่อสร้างรางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง V) พร้อมบ่อพัก ซอยข้างประปาประจา้หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11  บ้านแม่ค้าใต้  จา้นวน  2  สายทาง  โดยมีปริมาณงาน 
สายทางที่ 1  วางท่อระบายน ้าลอดผ่านถนน ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง 1.20 เมตร  จ้านวน 12 ท่อน บ่อพักขนาด 
1.25 x 1.25 เมตร จ้านวน 2 จุด รวมความยาวงานวางท่อระบายน า้ ขนาด 1.20  เมตร และบ่อพักน ้า  ทั งหมด
ไม่น้อยกว่า 15.00  เมตร   
สายทางที่ 2  ก่อสร้างรางระบายน า้ปากกวา้ง 1.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร รวม
ความยาวทั งสิ นไม่น้อยกว่า 48.00 เมตร รวมความยาววางท่อระบายน ้า และงานก่อสร้างรางระบายน า้ทั งสิ นไม่น้อย
กว่า 63.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  จา้นวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลปา่สัก ก้าหนด 
งบประมาณ 247,900 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
 
๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที ่ 17  กุมภาพันธ์   2563  เป็นเงิน  247,900.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพัน-
เก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
  ๖.  บญัชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                8          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ........................................................................ 85, 

       ๖.๓  ............................................................................................................................. ............................ 
       ๖.๔  .............................................................................. .......................................................................... .                                                  
5,45๖.๕7……………………................................................................................................................... .............. 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ตา้แหน่ง     นายชา่งโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวเชาวเรศ  พรมมาเหล็ก   ต้าแหน่ง     นกัจัดการงานทั่วไป                  กรรมการ 
       ๗.๓  นางสาววรัชญา  สุเต็น             ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           กรรมการ 
        
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   พร้อมบ่อพัก ซอย 2  หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  300,000.- (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  

   ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย ซอย 2  
โดยมีปริมาณงาน วางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ้านวน 135.00 ท่อน บ่อพักขนาด  
1.0 x 1.00  เมตร จ้านวน 15 จดุ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ้านวน  

  1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 
 
๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 
๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 

       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                6          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ........................................................................ 85, 

       ๖.๓  ............................................................................................................................. ............................ 
       ๖.๔  .......................................................................................................................................... ...............                                                  
5,45๖.๕7……………………................................................................................................................................ . 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ต้าแหน่ง     นายช่างโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวเชาวเรศ  พรมมาเหล็ก   ต้าแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป                  กรรมการ 
       ๗.๓  นางสาววรัชญา  สุเต็น             ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           กรรมการ 
        
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   พร้อมบ่อพัก ซอย 2  หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  300,000.- (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  

   ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ที่ 12 บ้านป่าสักน้อย ซอย 2  
โดยมีปริมาณงาน วางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ้านวน 135.00 ท่อน บ่อพักขนาด  
1.0 x 1.00  เมตร จ้านวน 15 จดุ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ้านวน  

  1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 
 
๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

  
  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ้านวน                6          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ........................................................................ 85, 

       ๖.๓  ............................................................................................................................. ............................ 
       ๖.๔  ....................................................................................................................................... ..................                                                  
5,45๖.๕7……………………................................................................................................................................ . 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ต้าแหน่ง     นายช่างโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวเชาวเรศ  พรมมาเหล็ก   ต้าแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไป                  กรรมการ 
       ๗.๓  นางสาววรัชญา  สุเต็น             ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้           กรรมการ 
        
 
 
 


