




 
 

แบบ บก.01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกภายในพื้นที่ต าบลป่าสัก    

  

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
 

  ๓.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน  500,000.- (หา้แสนบาทถ้วน) 
 

  ๔.  ลักษณะงาน   (โดยสังเขป)  
                 โครงการ โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก    
โดยมีปริมาณงาน  
1. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกภายในพื้นท่ีต าบลป่าสัก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ค าเกษตร  
    สายทางถนนเข้าสู่จอป่าเติม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 3,360.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย  
    ปริมาณหินคลุก รวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม. 
2. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก หมู่ที่ 2 บ้านแม่ค าหนองบัว  
   จ านวน 3 สายทาง  
   สายทางท่ี 1 ถนนเข้าดอยก่ าก๊อ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,840.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย 
   สายทางท่ี 2 ถนนเลียบล าเหมืองสัน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 470.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่เสียหาย 
   สายทางท่ี 3 ถนนเข้าสุสาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,470.00 เมตร  ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย   
   ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม. 
3. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก หมู่ที่ 3  บ้านป่าสักน้อย สายทาง 
    ถนนเลียบล าเหมืองทุ่งน้ าฟ้า ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย     
    ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม. 
4. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก หมู่ที่ 4  บ้านป่าแดด สายทางถนน 
    เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,100 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุด 
    ที่ช ารุดเสียหาย ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม.       
5. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด 
    จ านวน  2  สายทาง 
    สายทางท่ี 1  ถนนซอย 1 เชื่อม ซอย 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ 
                    ช ารุดเสียหาย  
    สายทางท่ี 2  ถนนเลียบล าเหมืองเสียทุ่งหลวง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะ 
                    จุดที่ช ารุดเสยีหาย ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม. 
6. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่  6  บ้านปางหมอปวง 
    สายทางถนนริมจัน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย  
    ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม.  
7. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่  7  บ้านดอยจ าปี  สายทาง 
    ถนนเลียบแม่น้ าจัน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย ปริมาณ 
    หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม.  
 



 
8. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่  8  บ้านดอยศรีแก้ว  
    จ านวน 2 สายทาง 
    สายทางท่ี 1 ถนนท้ายซอยกลางบ้าน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุด    
                    เสียหาย 
    สายทางท่ี 2 ถนนสายเข้าหนองร่องบง ขนาด 2.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุด 
                   เสียหาย ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม. 
9. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่  9  บ้านสันมะเค็ด   
    สายทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ าจอป่าแดง  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุด 
    เสียหาย ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม. 
10. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่ 10 บ้านดอยค า 
     จ านวน 2 สายทาง 
     สายทางท่ี 1 ถนนซอย 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย 
     สายทางท่ี 2 ถนนเข้าสู่วัดพระธาตุศรีเวียงค า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ 
                    ช ารุดเสียหาย ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25  ลบ.ม. 
11. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่ 11 บ้านแม่ค าใต้ 
     สายทางซอย 1/1 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 260.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย ปริมาณ 
     หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า  73.25 ลบ.ม. 
12. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่  12  บ้านป่าสักน้อย 
     สายทางถนนเลียบแม่น้ าจัน หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 880.00 เมตร ซ่อมแซม 
     เฉพาะจุดที่ช ารุดเสียหาย ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม. 
13. ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกภายในพ้ืนที่ต าบลป่าสัก  หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย 
     จ านวน 2 สายทาง  
     สายทางท่ี 1 ถนนเลียบล าเหมืองหนองหมู ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 600.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ 
                    ช ารุดเสียหาย 
     สายทางท่ี 2 ถนนเลียบล าเหมืองกลาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร ซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ 
                    ช ารุดเสียหาย ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 73.25 ลบ.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1  ป้าย  รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก 
ก าหนด งบประมาณ  500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
  ๕.  ราคากลางค านวณ  ณ วันที่  12 พฤศจิกายน  2563  เป็นเงิน  500,000.-บาท (หา้แสนบาทถ้วน) 
         

  ๖.  บัญชีประมาณราคากลาง 
       ๖.๑  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔, ปร.๕  จ านวน                62          แผ่น        
       ๖.๒  ................................................................................. ........................................................................ 85, 

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

  ๗. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       ๗.๑  นายธนู  มณีกิจ                     ต าแหน่ง     ผูอ้ านวยการกองช่าง                  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒  นางสาวเพ็ญผกา  ศรีชัยตัน       ต าแหน่ง     นักทรัพยากรบุคคล                              กรรมการ 
       ๗.๓  นางสุพิชชา  พุทธา                 ต าแหน่ง     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                      กรรมการ 
 


