
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกอสร้าง

1. ซ่ือโครงการ

จ้างกอสร้างกอสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หฺมท่ี 2 - ชุมขนมะดีอลง ตำบลโกตาบารู อำเภอ,5ามัน;จังห'รัดยะลา.....

โดยฺวิธฺคัดเสือก /  กอสร้างถนน คสล.สายบ้านพัก๓ บตร หม่ท่ี ๒-ชมซ'นมะดือลง ตำ'ชลโกตาเบาร อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2. หนว๊ัยง4านเจก๊ัของโครงการ อ'?ฒ์ารบIทา:5ส่วน.,รังหวัด]?);ะ:ลา./..1องค์กฺาร.บริหาร;ส่วนจังฺหวัดฺ.ยะ.ลฺา..........................................

3. วงเงินงบประมาณท่ีโด้รับจัดสรร 3,364,000.00 .......................................................................บาท

4. ลักษณะงาน

โดยลังเฃป ถนนคอนกรีดเสริมเห!ก

5. ราคากลางคำนวณผ วันท่ี ”  ^  ร ้^  เฟ้นเงิน 3,376,136.29 .  บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายซ่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่างระดับต้น

7.2 เอกราช ยีเส็น กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 อามัน ตาเละ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 ซูไฮมี ชุมนุมพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.5 อสมีล ตาเละ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อสมีล ตาเละ
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ซ่ือ'โครงการ/งานกอ?เร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหักเกษตร หมู่ท่ี 2 - ขุมซนมะดือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเสือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบวิหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับท่ี 

ต า ม ส ัญ ญ า

รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน อแ ราคาต่อหน่วย 

X อแ

ราคากลาง

1. งานกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1 งานดิน (อ/เก'Iแพ0810 

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1 1.1.1.1 งาบถางป่าและขุดตอ 

ขนาดเบา ((ะอธ4กเแธ /เแอ ธกบ88เแธ) 

1.1.2 งานตัดคันทาง (ก(ว/เอ'ผ/เ! 

อXธ/XV,/เ!เ0แ)

ตร.ม. 1,514.000 1.78 2,694.92 1.3795 2.45 3,717.64

2 1.1.2.1 งานตัดดิน (อ/เก!แ 

อXอ/เV/เ110แ)

1.1.3 งานดิบคันทาง (อเหธ,/เแX/เ/เธผาโ)

ลบ.ม. 560.000 47.02 26,331.20 1.3795 64.86 36,323.89

3 1.1.3.1 งานดินถมคันทาง (อ/เก!แ 

อ?หธ,/เแX/ฬอแ!)

1.2 งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง 

(รบ88/เรอ /เแอ ธ/เรอ ธอบกรอร)

1.2! งานรองพ้ืนทาง (รบ88/เรอร)

ลบ.ม. 252.000 150.76 37,991.52 1.3795 207.97 52,409.30

4 1.2.1! งานรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม 

(รอเอ /เธธกอธ/เ!อ รบ88/เรอ)

ลบ.ม. 196.000 193.51 37,927.96 1.3795 266.94 52,321.62

อสมิล ตาเละ
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ซ่ือโครงการ/งานก่อ?เร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ท่ี 2 - ชุมซบมะดือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับท่ี 

ตามสัญญา

รายการงาบก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน อแ ราคาต่อหน่วย 

X อแ

ราคากลาง

1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต 

(เห/เ'ไ!กเ/เ15 70 ดวผ!ก01 กบเหกเแบ 

บแออก บอแบกอ!อ ก/เหอหอแ!)

5 1.2.2!

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ร/เแอ 

บบรแ1๐ผ บแออก บอแบกอ!อ ก/เหอเหอแ!) 

1.3 งานผิวทาง (รบกอ/เบอ บอบกรอร)

1.3!

งานผิวทางปอร้ตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต 

(กอก!บ/เแอ บอเหอแ! บอแบกอ!อ 

ก/เหอเหอแ!)

ลบ.ม. 177.250 516.86 91,613.43 1.3795 713.00 126,380.72

6 1.3.1!

ผิวทางปอร์ตแลนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

...ซม.(กอก!แ/เแอ บอเหอแ! บอแบกอ!อ

ก/เหอเหอแ!Xใต้ตะแกรงเหล็ก)

ดร.ม. 3,545.000 456.13 1,616,980.85 1.3795 629.23 2,230,625.08

7 1.3!.2 รอยตอเผ่ือหดตามขวาง 

(บอแ!ก/เบ!เอแ ม่อเแ!)

เมตร 345.000 142.40 49,128.00 1.3795 196.44 67,772.07

8 1.3!.3 รอยตอตามยาว 

(ออแบ!!บอเแ/เอ ม่อเแ!)

เมตร 709.000 71.71 50,842.39 1.3795 98.92 70,137.07

อสมิล ตาเละ
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แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ข่ือโครงการ/งานกอสร้าง จ้างกอสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ท่ี 2 - ขุมซนมะดือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับท่ี 
ตามสัญญา

รายการงาบก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาทุน อแ ราคาต่อหน่วย 
X อแ

ราคากลาง

1.4 งานทางเช่ือม

1.4! งานผิวทาง (รบกอ/เบอ 

อวบกรอร)

1.4.1!

งานผิวทางปอร้ตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต 

(กอก!เหเแอ บอเหอผ! บอแบกอ!อ 

ก/เหอเหอแ!)

9 1 . 4 ! ! !

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

...ซม.(กอก!อ/เแอ บอเหอผ! บอแบกอ!อ

ก/เหอเหอแ!)(ใซ้ตะแกรงเหล็ก)

1.5 งานโครงสร้าง (ร!กบบ!บกอร)

ตร.ม. 515.000 456.13 234,906.95 1.3795 629.23 324,054.13

'10 1.5! งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ก.บ .ก!กอ บ บ อ หอก!ร) ขนาด 0.60 ม.

ม. 32.000 1,023.45 32,750.40 1.3795 1,411.84 45,179.17

11 1.5.2 งานทอกลมคอนกรีตเสรีมเหล็ก 

(ก.บ.ก!กอ บบอหอก!ร) ขนาด 0.80 ม.

ม. 19.000 2,013.44 38,255.36 1.3795 2,777.54 52,773.26

12 1.5.3 งานทอกลมคอนกรีตเสรีมเหล็ก 

(ก.บ.ก!กอบบอหอก!ร) ขนาด 1.00ม.

ม. 20.000 2,732.84 54,656.80 1.3795 3,769.95 75,399.05

อสมิล ตาเละ
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แบบฟอรํมรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกอสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ท่ี 2 - ชุม,ซนมะดือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้า•ของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับท่ี รายการงานก่อสร้าง หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคาหุน อแ ราคาต่อหน่วย ราคากลาง
ตามสัญญา X อแ

1.6 งาบเบ็ดเตล็ด (เห!รบค.อ/เแออบร)

1.6! งานป้ายจราจร (!ก/เออ!บ รแรแร)

1.6.1! เสาบ้าย (ร!บแ ออร■โ)

13 1 . 6 ! ! !  เสาบ้ายคอนกรีตขนาด ม. 3.000 381.50 1,144.50 1.3795 526.27 1,578.83
0.12x0.12ม. (ก.บ.ร!บแ กอร! 0.12X

0.12 (ห.)

14 1.6!.2 ตร.ม. .720 3,093.07 2,227.01 1.3795 4,266.89 3,072.16
แผนบ้ายหลังการกอสร้างแล้วเสร็จ

1.6.2 งานตีเส้นจราจร ((ห/เกXIแบร)

15 1.6.2! !อเอก(หอกอ/เร!!บ ก/แแ! ตร.ม. 26.500 300.00 7,950.00 1.3795 413.85 10,967.02
ระดับ 1('โออออห/)

16 1.6.2.2 ท-เอก(หอก!อเร!!บ ก/แแ! ตร.ม. 151.400 300.00 45,420.00 1.3795 413.85 62,656.89
ระดับ 1(พ!-!!!อ)

รวมราคากลาง 3,215,367.90
บวกเพ่ิม 507อ ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้) 3,376,136.29

หมายเหตุ 

อสมิล ตาเละ
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หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0408.5/158 ลงวันที 5 มกราคม 2548 เร่ืองการข่วยเหลือผู้ประกอบอาขีพรับเหมาก่อสร้างในพ้ีนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณท์ปกติ และบวกเพมเฟ้นค่าตอบแทนพิเศษเทีอจูงใจในการปฏิบัติงาบ จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางทีคำนวณไต้

แบบฟอรมรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ข่ือโครงการ/งาบก่อสร้าง จ้างกอสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ที 2 - ขุมขนมะดีอลง ตำบลโกตาบารู อำ๓ อรามับ จังหวัดยะลา โดยวิ!!คัดเลือก

อสมิล ตาเละ
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แบบฟอร่มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกอสร้างถนน คสล.สายบ้านพักเกษตร หมู่ท่ี 2 - ชุมชนมะดือลง ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารสวนจังหวัดยะลา

( เอกราช ยีเส็บ ) 
กรรมการกำหนดราคากลาง

. . . ส ิ ! ' ,( อสมิล ตาเละ )
กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายสมบูรณ เสนพงษ ) 
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

‘บ
( อามัน ตาเละ )

กรรมการกาหนตราคากลาง
( ซูไฮมี ชุมนุมพันธ์ ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

อสมีล ตาเละ 

23 กรกฎาคม 2564


