




 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวสด 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  291,000.- (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวสด 
โดยมีปริมาณงาน สายทางท่ี 1 ซอย 8 เช่ือม ซอย 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  320.00  ตารางเมตร   
   สายทางท่ี  2 ซอย 2  เช่ือม ซอย 7 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  55.00  เมตร  หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร   
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  ก าหนด  
งบประมาณ  290,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี 23 มถิุนายน 2563 เป็นเงิน 290,000.- บาท  (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕,ปร.6  จ านวน               7            แผ่น        
       ๖.๒  ........................................................................................................................................................ 85, 

         

  ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก        ต าแหน่ง    นายช่างโยธาอาวุโส                    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ       ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา                       กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม            ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันฯ                  กรรมการ 
        

 
 



 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านปางหมอปวง 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  200,000.- (สองแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 6 บ้านปางหมอปวง 
โดยมีปริมาณงาน  ซอย 1 เช่ือม ซอย 4  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  95.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  380.00  ตารางเมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  ก าหนด  งบประมาณ  200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี 23 มถิุนายน 2563 เป็นเงิน 200,000.- บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕,ปร.6  จ านวน               5            แผ่น        
       ๖.๒  ........................................................................................................................................................ 85, 

         

  ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก        ต าแหน่ง    นายช่างโยธาอาวุโส                    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ       ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา                       กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม            ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันฯ                  กรรมการ 
        

 
 



 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  8 บ้านดอยศรีแก้ว 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  200,000.- (สองแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8  บ้านดอยศรีแก้ว  โดยมีปริมาณงาน  ซอย 1  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  95.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  380.00  เมตร  พร้อมติดต้ัง
ป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  ก าหนด  งบประมาณ  
200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี 23 มถิุนายน 2563 เป็นเงิน 200,000.- บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕,ปร.6  จ านวน               5            แผ่น        
       ๖.๒  ........................................................................................................................................................ 85, 

         

  ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก        ต าแหน่ง    นายช่างโยธาอาวุโส                    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ       ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา                       กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม            ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันฯ                  กรรมการ 
        

 
 



 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  9 บ้านสันมะเค็ด 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  200,000.- (สองแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 9  บ้านสันมะเค็ด  โดยมีปริมาณงาน  ซอยเลียบล าเหมือง
ร่องข่าง ขนาดกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  75.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกวา่  375.00  เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  ก าหนด  
งบประมาณ  200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี 23 มถิุนายน 2563 เป็นเงิน 200,000.- บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕,ปร.6  จ านวน               5            แผ่น        
       ๖.๒  ........................................................................................................................................................ 85, 

         

  ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก        ต าแหน่ง    นายช่างโยธาอาวุโส                    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ       ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา                       กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม            ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันฯ                  กรรมการ 
        

 
 



 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  10 บ้านดอยค า 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  200,000.- (สองแสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 10  บ้านดอยค า  โดยมีปริมาณงาน  ทางเข้าพระธาตุศรี
เวียงค า  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  95.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  380.00  เมตร  
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก  ก าหนด  
งบประมาณ  200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี 23 มถิุนายน 2563 เป็นเงิน 200,000.- บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕,ปร.6  จ านวน               5            แผ่น        
       ๖.๒  ........................................................................................................................................................ 85, 

         

  ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก        ต าแหน่ง    นายช่างโยธาอาวุโส                    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ       ต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา                       กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม            ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันฯ                  กรรมการ 
        

 
 



 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน ้า หมู่ที่  11  

บ้านแม่ค้าใต้ จ้านวน  2  สายทาง 
  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ้านวนเงิน  266,000.- (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  

       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน ้า  หมู่ที่ 11  บ้านแม่ค้าใต้  จ้านวน 
2 สายทาง 
สายทางท่ี 1 ซอย 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร     
                รวมพื นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร 
สายทางท่ี 2 ซอย 3 เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวม
พื นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร 
       ก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 – 0.60 เมตร ตามสภาพ ยาว 1.00 เมตร  
จ้านวน 70 ฝา หรือรวมความยาวฝารางทั งหมดไม่น้อยกว่า  70.00 เมตร  พร้อมติดตั งป้ายโครงการ  จ้านวน  
1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด งบประมาณ 265,000.-บาท 
(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 265,000.- บาท  (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕,ปร.6  จ้านวน               8            แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ....................................................................... 85, 
         

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก        ต้าแหน่ง    นายช่างโยธาอาวุโส                    ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ       ต้าแหน่ง    นักวชิาการศึกษา                       กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม            ต้าแหน่ง    เจ้าพนักงานป้องกันฯ                  กรรมการ 
        

 
 


