
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที'ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ขื่อโครงการ
จ้างก่อสุ'ร้าง'ปรับปรุงและ:ซ่อมบ่กรุงรักษาทางถนนแอ.สฺฟัลฺท์ตฺกคอนกรีต รุหัสุทา'งหลวง1ท้องถิ่น ยล..ถ .1 -0061 แยก ทล..4067 - 
บ้านดู'โบะ*อเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรฺามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท้ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - 
บ้านลูโบ้ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคุ.กา.รุบ'รี.'หารุส่วนจังหวัดยะลา./.องค์กฺาร;นรีหา,รุส่วุนจัง:หวัดยะลา.................................................

3. วงเงินงบประมาณ•ที่ไต้รับจัดสรร 13,288,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสรีมผิวทางลาดยางแอสฟัลท้ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณณวันท ี่ ^  ** เฟ้นเงิน 13,432,376.69 ^  บาท

6. บัญขีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายขื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เขิดวุฒิ เขื้อทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานซ่าง ระดับต้น

7.2 ศสืน บุญรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายซ่างโยธาขำนาญงาน

7.3 เดขา ไขยอ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฎิฟ้ติการ

เดขา ไขยอ่อน
14 พฤศจิกายน 2565 15:48:56



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ้ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำ๓ อรามับ จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที ่
ตามสัญญา

รายการงานกอสราง

1. งาานปรับปรุงโครงสราง

1.1 งาบดิน (ธ^!แพ0810
1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ 
ขนาดเบา (บเ.บ/ฬเแธ ^ แอ ฒ บ 88 เแ6)

1.2 งาน อ66(ว เ^ล^เา

2. งาบผิวทางลาดยาง

2.1 งานผิวทาง (รบ&บ/\บบ (ะ๐บ̂ รร5)
2.1.1 งานไพรมโค้ด และแทคโค้ต

(?ญเฬบ บอ/บโ & 74บ* บอ/บโ)
2.1.1.1 งานลาดแอสฟ้'ลดโพรมโค้ด 

(โ3ญ ^ 5 บอ/บโ) (พื้นทางหินคลุก)
2.1.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด 

(74บ* บอ/\7)
2.1.2 งานแอสฟัลค้คอนกรีต 

(/เรฒ/แ.7  บอแบ&คโอ

หนวย ราคาทุน

ตร.ม.

ดร.ม.

ดร.ม.

ดร.ม.

97.65

99.14

55,973.88

440,479.44

1.3362

1.3362

1.3362

1.3362

ราคาดอหนวย 
X ?  ผ

2.47

258.64

46.68

21.21

ราคากลาง

25,384.65

414,354.47

74,792.29

588,568.62
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14 พฤศจิกายน 2565 15:49:50 หนา 1 จาก 4



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ซ่ือโครงการ/งาบก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท้ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ้ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา
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แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม

ซ่ือโครงการ/งาบก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางลนนแอสฟัลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ๊ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา

หมายเหตุ

เดซา ไชยอ่อน
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แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟ้’ลท้ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านลูโบ้ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบรีหารส่วนจังหวัดยะลา

ตามหนังลือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/158 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2548 ^ เ ผ ูป้ระกอบอาท่ีพรับเหมาก่อสร้าง'โนพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดไท้การคำนวณราคากลางงาบก่อสร้างตามหลักเกณท้ปกติ แ ล ะ บ ว ก เท ี่ม เป ็น ^ ^ ^ ^ ^ เค ั!^ ) ลูงใจใบการปฏิบํตงาบ จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณไต้

เดซา ไชยอ่อน
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แบบฟอรม์รายงาบหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหล่ียม
ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท้ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 - บ้านดูโบ้ะมอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

( ศสิน บุญรักษ์ ) 
กรรมการกำหนดราคากลาง

■๒)0
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