
แบบ บก. 01 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ   ก่อสร้างถนนสายศาลา หมู่ที ่8 ถึง ทุ่งน้อย ถึง โคกจูด ถึง นาปรัง ถึง ถนนริมทะเลน้อย 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง เทศบาลต าบลทะเลน้อย 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  1,519,000 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
4. ลักษณะงาน   
          1.วัสดุดินถม ตามมาตรฐานวัสดุถมคันทาง (Embankment:Material) (มทช.201-2545)     
กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดดังนี้ 
           วัสดุถมคันทางประเภทวัสดุดินทั่วไป (Soil) 
  1.1 เป็นวัสดุที่ปราศจากรากไม้ ใบไม้ หรือวัสดุอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารผุพังปนอยู่ อันอาจจะ
ท าให้เกิดการยุบตัวเสียหายในอนาคต 
  1.2 มีค่า ซี.บี.อาร์ จากห้องทดลอง (Lab C.B.R.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ที่ร้อยละ 95 
ของค่าความแน่นแห้งสูงสุดแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Density) ตาม มทช.(ท) 501.3 : วิธีการ
ทดสอบเพ่ือหา ค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) หรือไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
  1.3 มีค่าการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ 4 ตาม (ท) 501.3 : วิธีการทดสอบ
เพ่ือหา ค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) 
  1.4 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
          2 วัสดุคัดเลือก ตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material) (มทช.204-2545) กรมทาง
หลวงชนบท รายละเอียดดังนี้ 

วัสดุคัดเลือกประเภท ก. ตองเป็นวัสดุ Soil Aggregate ทีไ่ม่ใช่ทราย 
   2.1 ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไมหรือวัชพืชอ่ืนๆ 
   2.2 ขนาดวัสดุทีใ่หญสุ่ดไมโ่ตกวา 5 เซนติเมตร 
   2.3 ขนาดวัสดุผ่านตะแกรงเบอร ์200 ไม่มากกว่าร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก 
   2.4 ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่า 40 
   2.5 ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) ไม่มากกว่า 20 
   2.6 คาการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ 3 

             2.7 คาซี.บี.อาร. จากหองทดลอง (Lab. C.B.R.) ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไวในแบบ และ          
ไมน่้อยกว่าวัสดุคันทาง ณ บริเวณนั้น 
          3  ปรับพื้นที่และถมดินยกระดับคันทางกว้าง 8 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือ
มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 5,850 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรวัสดุคัดเลือกกว้าง 8 เมตร ยาว 650 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 520 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนแผนผัง เทศบาลต าบลทะเลน้อย รายละเอียดตามแบบและรายการตามสัญญาจ้าง 
5.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564  เป็นเงิน 1,654,803.64 บาท  (หนึ่งล้านหก
แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทหกสิบสี่สตางค์) 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
      6.1 แบบ ปร.5   จ านวน 1 แผ่น 
      6.2 แบบ ปร.4   จ านวน 1 แผ่น 
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       7.1 นายเชาวลิต  หลักชัย       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง                     ประธานกรรมการ 
       7.2 นางณิชาร์  หมื่นหนู         ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ                  กรรมการ                     
       7.3 นางปริญดา เพ็ชรวงศ์      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                     กรรมการ 
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