




แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ค้าหนองบัว 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

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

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                 ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม พร้อมบ่อพัก ซอย 3 หมู่ท่ี 2  บ้านแม่ค้าหนองบัว  
โดยมีปริมาณงาน  สายทาง ซอย 3 วางท่อระบายน ้า 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  จ้านวน   1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก  ก้าหนด    
งบประมาณ 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี  24  มิถุนายน  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. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ต้าแหน่ง     นายช่างโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ           ต้าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา                     กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม                ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานป้องกันฯ                กรรมการ 
        
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ท่ี 4 บ้านป่าแดด 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

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

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                 ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ท่ี 4 บ้านป่าแดด จ้านวน 2 สายทาง  
โดยมีปริมาณงาน  
สายทางที่  1  ซอย 2 วางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จ้านวน 73.00 ท่อน บ่อพักขนาด   
1.00 x 1.00 เมตร จ้านวน  7  จุด  รวมความยาวทั งหมดไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร  
สายทางที่  2 ซอย 2 วางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ้านวน 68.00 ท่อน บ่อพักขนาด  
1.00 x 1.00 เมตร  จ้านวน 7 จุด รวมความยาวทั งหมดไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ   
จ้านวน 1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด  
งบประมาณ 300,000บาท(สามแสนบาทถ้วน) 
 

  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี  24  มิถุนายน  2563  เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
         

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

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

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



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

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

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

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

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 8 บ้านดอยศรีแก้ว   
โดยมีปริมาณงาน สายทางเข้าสู่หมู่บ้าน  
-งานก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) กว้าง ปากราง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 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  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
ก้าหนด งบประมาณ 255,400 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
  

  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี  24  มิถุนายน  2563  เป็นเงิน  255,400.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพัน- 
ส่ีร้อยบาทถ้วน)       
   

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

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

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



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

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

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

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

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 8 บ้านดอยศรีแก้ว   
โดยมีปริมาณงาน สายทางเข้าสู่หมู่บ้าน  
-งานก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ราง U) กว้าง ปากราง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 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  รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
ก้าหนด งบประมาณ 255,400 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
  

  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี  24  มิถุนายน  2563  เป็นเงิน  255,400.-บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพัน- 
ส่ีร้อยบาทถ้วน)       
   

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

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

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



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   พร้อมบ่อพัก ซอย 2  หมู่ท่ี 12 บ้านป่าสักน้อย 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

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

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  

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

  1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 
 
๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี  24  มิถุนายน  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. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ต้าแหน่ง     นายช่างโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ           ต้าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา                     กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม                ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานป้องกันฯ                กรรมการ 
        
 
 
 



แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก   พร้อมบ่อพัก ซอย 2  หมู่ท่ี 13 บ้านป่าสักน้อย 

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก 
 

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

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  

   ก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 2 หมู่ท่ี 13 บ้านป่าสักน้อย ซอย 2  
โดยมีปริมาณงาน วางท่อระบายน ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ้านวน 135.00 ท่อน บ่อพักขนาด  
1.0 x 1.00  เมตร จ้านวน 15 จุด รวมความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จ้านวน  

  1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลป่าสัก ก้าหนด งบประมาณ 300,000 บาท 
(สามแสนบาทถ้วน) 
 
๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันท่ี  24  มิถุนายน  2563  เป็นเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

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

       ๖.๓  ......................................................................................................................................................... 
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  ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายกฤษติกรณ์  บุษบก            ต้าแหน่ง     นายช่างโยธาอาวุโส                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวอัญชลี  ทาตุการ           ต้าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา                     กรรมการ 
       ๗.๓  ส.อ.ณัฐวัตร์  ราชคม                ต้าแหน่ง     เจ้าพนักงานป้องกันฯ                กรรมการ 
        
        
 
 
 


