
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที,ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกอสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อ?!ร้างปรับปรุง!,)1!ละซ่อมบาใเงฺรัIกฺษาท;างฺ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0065 บ ้านคลองทรายใน ตำ,บลุย'โป - บ้าน;ตา1•ชุะ 
ตำบ ลตาเซะอำเภอเม ืองยะลาจ ังห ว ัดยะลาโณ ย ฺว ิธ ฺค ัด เล ือก/ใครงก'าร ุป ร ับ 'ป ร ุงแเละ‘ช่อ:มเบำรุงรัก ฺ^าทางรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ยล.ถ 1-0065 บ ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป - บ ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเม ืองยะลา จังหวัดยะลา

2- หน่วยงานเจ ้าของโครงการ อง!ค์กฺารบรฺห.ๆรส่วนจัง'V!วัดIย?:ล;ไ./.องค์;กา.'รบริหา,รุส่วนจังหวัดยุ.ะ.ลา......................................................

3. วงเงินงบประมาณที่ไต้ร ับจัดสรร 9 ,31 5 ,0 0 0 .0 0  บาท

4. ล ักษณะงาน

โดยลังเฃป งานซ่อมสร้างผ ิวทางลาดยางแอสฟัลท ้ต ิกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ  ณ วันที่ 0  ฝ เย. ^  เฟ ้นเงิน 9 ,406 ,06 9 .4 7  บาท

6. บ ัญช ํประมาณ การราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท ่อเหลี่ยม

7. รายช ื่อคณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เช ิดวุฒ ิ เช ื้อทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง น ักบริหารงานช่าง ระดับต้น

7.2 วัชรีนทร์ จ ันทร์หอม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช ่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดขา ไชยอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิน ัต ิการ

เดชา ไชยอ่อน
14 พฤศจิกายน 2 56 5  10:43:49



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหล่ียม
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถบ ยล.ถ 1-0065 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป - บ้านตาIซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที 
ดามสัญญา

รายการงานกอสราง

2. งานปรับปรุงโครงสรางทาง

2.1 งานดิน (8767เ-เพ08เ0

2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

2.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ 
ขนาดเบา (018/6 เผธ /610 ธ8บ881ผธ)

2.2 งานขุดร้ือพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ
2.2.1

งานขุดร้ือพ้ืนทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)
2.3 งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง 

(รบ88/6 8  /\ผ0 8/68 00บ858ร)
2.3.1 งานพ้ืนทาง (8/68 ธ(วบ8585)

2.3.1.1 งานพ้ืนทางหินคลุก 
(ธ8ช5เ-เ80 800*  5011 /\ธธ88ธ478 7788 
8/6 8 )

3. งานผิวทางลาดยาง
3.1 งาบผิวทาง (รบ88)\ธ8 อวบ8585)

หนวย ราคาทุบ

ตร.ม. 50.00

ดร.ม. 768.60

ลบ.ม. 1,189,132.10

8ผ

1.3666

1.3666

1.3666

ราคาตอหนวย 
X ™

2.52

21.34

1,046.40

ราคากลาง

17,697.47

320,834.76

1,625,067.92

เดซา ไชยอ่อน
14 พฤศจิกายน 2565 10:38:35 หนา 1 จาก 4



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหล่ียม
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องล่ิน ยล.ถ 1-0065 บ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป - บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำ๓ อเมึองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที่ 
ตามสัญญา

7

8

9

10

รายการงานกอสราง

3.1.1 งานไพรบ้โคต และแทคโคต 
(881/918 00-47 & 740^ 0047)

3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคัต 
(881/918 0047) (พ้ืนทางหินคลุก)

3.1.2 งานแอสฟ้ลด์คอนกรีต 
(45881417 00ผ08878)

3.1.2.1
งานช่ืนผิวทางแอสฟัลค์คอนกรีต หนา....ซม.
(45881417 00ผ08878 พ 848เผธ 
001)858)

4. งานตีเส้นจราจร
4.1 เส้นจราจรสีเทอร้โมพลาสติก เส้นกว้าง 

0.10 ม. (3 เส้น)
4.2 ข้อความ " หยุด “ สีเทอร้โมพลาสติก
4.3 ข้อความ " ลดความเร็ว "

สีเทอร้โมพลาสติก
4.4 8นกาเว๒ 51โ1(ว
4.5 ข้อความ " รฟ " สีเทอร้โมพลาสติก

หนวย ราคาทุน

ตร.ม.

ตร.ม.

ดร.ม.

แหง

แหง

ดร.ม.

แหง

10,143.00

5,974.00

8ผ

1.3666

1.3666

ราคาตอหนวย 
X 8ผ

47.74

386.59

ราคากลาง

717,667.53

5,810,560.03

1.3666 396.31 234,617.88

1.3666 1,510.09 1,510.09

1.3666 2,753.69 2,753.69

1.3666 628.63 13,861.42

1.3666 4,082.03 8,164.06

เดชา ไซยอ'อบ
14 พฤศจิกายน 2565 10:38:35 หนา 2 จาก 4



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องล่ิน ยล.ถ 1-0065 บ้านคลองทรายใบ ตำบลยุโป - บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที 
ตามสัญญา

12

13
14

15
16
17

18
19

20

รายการงานกอสราง

5. งานจราจรสงเคราะห์

5.1 งานปรับปรุง

5.1.1 หลักนำโค้ง
5.2 งานติดต้ังบ้ายจราจร

5.2.1 บ้ายกำหนดนำหนักบรรทุก
5.2.2 บ้ายจราจรแบบ บ1
5.2.3 บ้ายจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 -

ต 60
5.2.4 บ้ายจราจร ต28 - ต30
5.2.5 บ้ายจราจรแบบ ต61
5.2.6 บ้ายจราจรแบบ ต71, ต72, ต73
5.2.7 บ้ายจราจรแบบ ต75

5.2.8 บ้ายจราจรแบบ ต76, ต77 (1 ชุด 
2 แผ่นบ้าย)

5.2.9 บ้ายจราจรแบบ น1

หนวย ราคาทุน

หลัก

ขุด

ขุด

ขุด

ขุด

ขุด

ขุด

ขุด

ขุด

ขุด

1,113.90

,40.00

10.140.00

16.120.00 

2,980.00

28,980.00

9,140.00

ราคาต่อหน่วย ราคากลาง

1.3666 152.22 1,522.25

1.3666 16,071.21 16,071.21

1.3666 6,395.68 6,395.68

1.3666 4,072.46 16,289.87

1.3666 5,698.72 11,397.44

1.3666 6,928.66 13,857.32

1.3666 5,507.39 22,029.59

1.3666 4,072.46 4,072.46

1.3666 6,600.67 39,604.06

1.3666 6,245.36 12,490.72

เดชา ไชยอ่อน
14 พฤศจิกายน 2565 10:38:35 หนา 3 จาก 4



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0065 บ้านคลองทรายใบ ตำบลยุโป - บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ราคาทนลำดับที รายการงานกอสราง
ดามสัญญา

21 5.2.10 ปายจราจรแบบ บ !/!

22 5.2.11 บ้ายจราจรแบบ น2

23 5.2.12 ป้ายจราจรแบบ น2 (1 ชุด 2
แผ่นป้าย)

24 5.2.13 หลักกิโลเมตรแบบทาสี
6. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดๆ

ราคาต่อหน่วย 
X ™ -

6,120.00 1.3666 4,181.79

8,640.00 1.3666 11,807.42

13,810.00 1.3666 18,872.74

,5,820.00 1.3666 2,651.20

รวมราคากลาง

596^ชุเ̂ า คากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ราคากลาง

เหมาก่อสร้างใบพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 
าบ จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณไต้

8,363.59

11,807.42

18,872.74

7,953.61 

/  14,698.59

8,958,161.40

9,406,069.47

เดซา ไชยอ่อน
14 พฤศจิกายน 2565 10:38:35 หนา 4 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0065 บ้านคลองทรายใบ ตำบลยุโป - บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา/องคการบริหารสวบจังหวัดย:

( ^ ™ * ™  !
กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

( วัขรินทร้ จันทร้หอม ) 
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดขา ไชยอ่อน
14 พฤศจิกายน 2565


