
 
แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก อสร�าง 
 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการซ�อมแซมถมเสริมถนนดินคันคลองอีสานเขียวบ�านขามป!อม หมู�ท่ี  ๓                     
 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบัวลาย 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร    74,200  บาท 
 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) 
         4.1.๑. โครงการซ�อมแซมถมเสริมถนนดินคันคลองอีสานเขียวบ�านขามป!อม หมู�ท่ี  ๓   
จุดท่ี ๑ ข�างนานายพีระ พูมูล  
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐ เมตร 
สภาพใหม� ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินถมรวมไม�
น�อยกว�า ๑๙๕ ลูกบาศก)เมตร    
จุดท่ี ๒ ข�างนานายสมจิต  ปะวะโข   
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ เมตร 
สภาพใหม�   ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม�
น�อยกว�า ๑๒๔.๘๐ ลูกบาศก)เมตร  
จุดท่ี ๓ ข�างนานางหนูแดง  บุญเกิด   
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐ เมตร 
สภาพใหม�   ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม�
น�อยกว�า ๔๕๗.๖๐ ลูกบาศก)เมตร  พร�อมรื้อท�อระบายนํ้า คสล.เดิมและทําการวางเรียงแนวใหม� จํานวน ๗ ท�อนพร�อม
ปูนยาแนว 
จุดท่ี ๔ ข�างนานายแดน  ชิตประทุม   
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ เมตร 
สภาพใหม�   ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม�
น�อยกว�า ๓๓.๒๘ ลูกบาศก)เมตร ตามแบบแปลน ท่ี อบต.กําหนดให�  สถานท่ีก�อสร�าง  ณ หมู�ท่ี 3 บ�านขามป!อม             
อําเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณดําเนินการ ๗๔,๒๐๐  บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสองร�อยบาทถ�วน) 
   5.  ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี    2  สิงหาคม  ๒๕65      เปKนเงิน     74,2๐๐.-  .บาท  
 

   ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
       ๕.๑      ปร.๔                                                                                                    . 
       ๕.๒      ปร.๕                                                                                                    .                                                                                                        
       ๕.๓                                                                                                                 -                                                            
       ๕.๔                                                                                                                 -      
                                          
   ๖.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
       ๖.๑   นายฐานันดร   ทองมี                                                                                          . 
       ๖.๒   นางภัทรภร   อรรคศรี                                                                                         . 
       ๖.3   นางวิรันดร   สีสุโข                                                                                             ก                                                                                    
ง      

                                                   
 

 
 



แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก อสร�าง 
 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการซ�อมแซมเสริมถนนดินบ�านปNาหวาย  หมู�ท่ี ๔                      

 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบัวลาย 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร    127,200  บาท 
 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) 
         4.1.โครงการซ�อมแซมเสริมถนนดินบ�านปNาหวาย  หมู�ท่ี ๔  
ผิวจราจรกว�าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร  สูง ๐.๗๐ เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมรวมไม�น�อยกว�า ๑,๒๒๘.๕๐ 
ลูกบาศก)เมตร พร�อมวางท�อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส�นผ�าศูนย)กลาง๐.๖๐ เมตร จํานวน ๙ท�อน ตามแบบแปลนท่ี อบต.
กําหนดให� งบประมาณ 127,2๐๐บาท(หน่ึงแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร�อยบาทถ�วน) 
         5.  ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี    2  สิงหาคม  ๒๕65      เปKนเงิน     127,2๐๐.-  .บาท  
 

         ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
       ๕.๑      ปร.๔                                                                                                    . 
       ๕.๒      ปร.๕                                                                                                    .                                                                                                        
       ๕.๓                                                                                                                 -                                                            
       ๕.๔                                                                                                                 -      
                                          
          ๖.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
       ๖.๑   นายฐานันดร   ทองมี                                                                                          . 
       ๖.๒   นางภัทรภร   อรรคศรี                                                                                         . 
       ๖.3   นางวิรันดร   สีสุโข                                                                                             ก                                                                                    
ง      

                                                   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก อสร�าง 
 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการซ�อมแซมถมเสริมถนนดินคันคลองอีสานเขียวบ�านโนนสว�าง  หมู�ท่ี ๖                     
 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบัวลาย 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร    88,000  บาท 
 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) 
         4.1.๑. โครงการซ�อมแซมถมเสริมถนนดินคันคลองอีสานเขียวบ�านโนนสว�าง  หมู�ท่ี ๖ 
จุดท่ี ๑ ข�างนานายคําเสาร)  กัณหาเขียว  
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐ เมตร 
สภาพใหม�   ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม�
น�อยกว�า ๓๖๔ ลูกบาศก)เมตร  
จุดท่ี ๒ ข�างนานายบุญรัตน)  ภูมูล   
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐ เมตร 
สภาพใหม�   ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม�
น�อยกว�า ๑๐๔ ลูกบาศก)เมตร 
จุดท่ี ๓ ข�างนานายบุญรัตน)  ภูมูล   
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ เมตร 
สภาพใหม�   ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม�
น�อยกว�า ๔๑.๖๐ ลูกบาศก)เมตร  
จุดท่ี ๔ ข�างนานางรัตนาวลี  พรศรี 
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐ เมตร 
สภาพใหม�   ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมปีริมาตรดินถมรวมไม�
น�อยกว�า ๑๓๒ ลูกบาศก)เมตร   พร�อมวางท�อระบายนํ้า  คสล.ขนาดเส�นผ�านศูนย)กลาง ๐.๖๐ เมตร จํานวน  ๘  ท�อน
พร�อมปูนยาแนว ตามแบบแปลนท่ี อบต.กําหนดให� งบประมาณ ๘8,0๐๐ บาท  (แปดหมื่นแปดพันบาทถ�วน)    
5.  ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี    2  สิงหาคม  ๒๕65      เปKนเงิน     88,0๐๐.-  .บาท  
 

   ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
       ๕.๑      ปร.๔                                                                                                    . 
       ๕.๒      ปร.๕                                                                                                    .                                                                                                        
       ๕.๓                                                                                                                 -                                                            
       ๕.๔                                                                                                                 -      
                                          
   ๖.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
       ๖.๑   นายฐานันดร   ทองมี                                                                                          . 
       ๖.๒   นางสาวนันทิยา  ดวงจิตรจํานง                                                                               . 
       ๖.3   นางนัยนา  บุตรเรือง                                                                                            ก                                                                                    
ง      

                                                   

 
 
 
 
 



แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก อสร�าง 
 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการซ�อมแซมเสริมถนนดินบ�านดอนหัน  หมู�ท่ี ๘                     
 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบัวลาย 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร    65,900  บาท 
 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) 
         4.1.๑. โครงการซ�อมแซมเสริมถนนดินบ�านดอนหัน  หมู�ท่ี ๘ 
ผิวจราจรกว�าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร  สูง ๐.๕๐ เมตร หรือมีปรมิาตรดินถมรวมไม�น�อยกว�า ๗๘๐.๐๐
ลูกบาศก)เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.กําหนดให� งบประมาณ ๖๕,๙๐๐ บาท (หกหมื่นห�าพันเก�าร�อยบาทถ�วน) 
   5.  ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี    2  สิงหาคม  ๒๕65      เปKนเงิน     65,9๐๐.-  .บาท  
 

   ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
       ๕.๑      ปร.๔                                                                                                    . 
       ๕.๒      ปร.๕                                                                                                    .                                                                                                        
       ๕.๓                                                                                                                 -                                                            
       ๕.๔                                                                                                                 -      
                                          
   ๖.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
       ๖.๑   นายฐานันดร   ทองมี                                                                                          . 
       ๖.๒   นางภัทรภร  อรรคศรี                                                                                          . 
       ๖.3   นางนัยนา  บุตรเรือง                                                                                            ก                                                                                    
ง      

                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก อสร�าง 
 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการซ�อมแซมถมเสริมถนนดินคันคลองอีสานเขียวบ�านหนองไฮ  หมู�ท่ี ๑๒                      
 

2. หน�วยงานเจ�าของโครงการ  สํานักปลัด  องค)การบริหารส�วนตําบลบัวลาย 
 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร    32,100  บาท 
 

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) 
         4.1.โครงการซ�อมแซมถมเสริมถนนดินคันคลองอีสานเขียวบ�านหนองไฮ  หมู�ท่ี ๑๒  
จุดท่ี ๑ ข�างสระหนองไฮ   
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๑.๐๐ เมตร 
สภาพใหม�   ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร   หรือมีปริมาตรดินถมรวม
ไม�น�อยกว�า ๑๙๕ ลูกบาศก)เมตร 
จุดท่ี ๒ ข�างนานายแสวง  เครือแก�นแก�ว   
สภาพเดิม   ถนนคันคลอง กว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๑.๐๐ เมตร 
สภาพใหม�  ถมดินถนนคันคลอง กว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร  สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร  หรือมปีริมาตรดินถมรวม
ไม�น�อยกว�า ๑๖๒.๕๐ ลูกบาศก)เมตร  ตามแบบแปลนท่ี อบต.กําหนดให� งบประมาณ ๓๒,๑๐๐ บาท (สามหมื่นสองหน่ึง
พันบาทถ�วน) 
   5.  ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี    2  สิงหาคม  ๒๕65      เปKนเงิน     32,1๐๐.-  .บาท  
 

   ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง 
       ๕.๑      ปร.๔                                                                                                    . 
       ๕.๒      ปร.๕                                                                                                    .                                                                                                        
       ๕.๓                                                                                                                 -                                                            
       ๕.๔                                                                                                                 -      
                                          
   ๖.  รายช่ือคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
       ๖.๑   นายฐานันดร   ทองมี                                                                                          . 
       ๖.๒   นางภัทรภร  อรรคศรี                                                                                          . 
       ๖.3   นางนัยนา  บุตรเรือง                                                                                            ก                                                                                    
ง      

                                                   

 


