
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกอสร้าง

1. ขื่อโครงการ

จ้า'งก่อสฺร้างกนนุ.ค?!ล...สายบ้า.บ1อูเปาะ.;-..บ้า'นกแบูบล;างอหมู่ท่ี4 ตำบูล1วัง■พ!ญา อำเภอร,า.:มัน จังห:วัดยะลาโดเ^.คัดเสือก./... 

ก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านยูเปาะ โ บ้าบกแบบลางอ หมู่ท่ี 4 ตำบลวังพญา อำเภอรฺามัน จังหวัดยะลา

2- หนวยงานเจ้าของโครงการ อ.'งฺค์กๆรบริ'ทาร.สุว!นุ.จังหวัดยะลา./..องค์ก,า:รบริหาร.ส่วน.จัง'หวัดยะลา........................................

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,473,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กอ[สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหเก.กวาง.5,00.เมตร .ยาว.800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 4,000 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ . 2 6 ม.ค- 2566 เฟ้นเงิน 3,496,373.40 บาท

6. บัญขีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงาบทางสะพานและทอเหลี่ยม

7. รายขื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นายสมบูรณ์ เสนพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 อสมิล ตาเละ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาขำนาญงาน

7.3 หัสดินทร หะยีเต็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจขำบาญงาน

7.4 ขูไฮมี ชุมนุมพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.5 อามัน ตาเละ กรรมการกำหนดราคากลาง บายช่างโยธาขำนาญงาน

อามัน ตาเละ

26 มกราคม 2566 09:27:18



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอูเบ้าะ - บ้านกูแบบลางอ Vเมู่ท่ี 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา *-

ล่าดบทิ 

ตามสัญญา

รายการงานกอสราง

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.1 งานดิน (8487เ-เฬ08เ0

1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ 

ขนาดเบา (ธ8848เผ6 4ผอ ๓ บรรเผ0

1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง 

(รบ66/65 4ผว 8458 ธ0บ8585)

1.2.1

งานรื้อขั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา... ซม.

(5048181047101X1 & 88ธ0ผ578บธ710ผ 08 

8X1ร ™ (5

รบ884ร8)(ขั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

1.2.2 งานรองพ้ืนทาง (รบ88/4585)

1.2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม 

(5011 /4(วิธ88(วิ/๓8 รบรร/458)

๓ ไ2.3"งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต 

(เฬ47881485 70  ธ0ผ7808 รบ!ฬคผ(วิ 

บผอ88 ธ0 ผธ8878 84V8VI8ผ7)

หนวย

ดร.ม.

ดร.ม.

ลบ.ม.

ราคาทุน

60.00

47,880.00

81x1

1.3822

1.3822

1.3822

ราคาตอหนวย 

X 8?ง

2.55

16.54

279.37

ราคากลาง

4,091.31

66,179.73

118,452.99

อามัน ตาเละ

26 มกราคม 2566 09:28:58 หนา 1 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และทอเหลี่ยม

ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอูเบ้าะ - บ้านกูแบบลางอ หยู่ท่ี 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องคการบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำดับหึ 

ตามสัญญา

รายการงานกอสราง

1.2.3.1

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (541x10 

ธบ581101x1 ชผอ88 (ะ(วผธ8878 84ป8/ฬ8ผ7) 

1.3 งานผิวทาง (58188408 ธอช8585)

1.3.1

งานผิวทางปอร้ตแลนค์ซีเมนต์คอนกรีต

(808784ผ0 ธ81ฬ8ผ7 ธอผธ8878 

ร4\78(ฬ81X17)

1.3.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

... ซม.(808784ผ0 ธ8เฬ81X17 อวผ08878

94ป81ห8ผ7)(ใต้ตะแกรงเหล็ก)

1.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง 

(00ฒ"840710ผ 1011x17)

1.3.1.3 รอยต่อตามยาว 

(801x10170011x141 101ผ7)

" 8ไ44าางเข่ือม

1.4.1 งานผิวทาง (5ช88408 

00ช8585)

อามัน ตาเละ

หนวย

ลบ.ม.

ดร.ม.

เมตร

เมตร

81X1

1.3822

1.3822

1.3822

1.3822

ราคาตอหนวย 

X ™
747.81

650.22

222.78

98.28

ราคากลาง

149,562.33

2,600,913.38

86,885.36

78,630.59

26 มกราคม 2566 09:28:58 หนา 2 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านรูเบ้าะ - บ้านกูแบบลางอ หมู่ที 4 ตำบลวังพญา อำเภอรานับ จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลีอก

หน่วยงาน;จ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สำ ดับ ที 

ตามสัญญา

รายการงานก่อสร้าง หน่วย โผ ราคาต่อหน่วย 

X โผ

ราคากลาง

1.4.1.1

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 

(?0โโโบพอ (ะโเฬฒ7 (ะเวผ(ะโ!ถ^ 

โ/โเฬโผ■โ) *

8 1.4.1.1.1

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

... จม.(โ017โบพอ (ะโผ1ฒ7 (1๐ผ0โโ7โ

โ^'/โผเโผ7)(ใบ้ตะแกรงเหล็ก)

ตร.ม. เ̂ ^̂ ’̂' 1.3822 650.22 123,543.38

9 1.4.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง 

((ะ0ผ7โ!/ป□า(วผ ม่0!ผ7)

เมดร 1.3822 222.78 3,341.74

10 1.4.1.1.3 รอยต่อตามยาว 

(แ0ผธ17ช01ผ/พ 101ผ7)

1.4.2 งานโครงสร้าง (ร7โ!10นโ!โร)

เมตร

ฅ

1.3822 98.28 3,734.95

11 1.4.2.1

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (โ!.(ะ.โ,เโโ 

(ะชIVโโ!7ร) ขนาด 0.60ม.

ม. 8.000 I I  2^031.50*^ 8,252.00 1.3822 1,425.73 11,405.91

1.4.2.2 -"

งานท่อกลมคอนกรีตเสรีมเหล็ก (โ!.(ะ.โเโโ 

(ะบบ/โเ7โร) ขนาด 0.80ม.

ม. 28.000 2,024.39 56,682.92 1.3822 2,798.11 78,347.13

อามัน ฟ้าเละ

26 มกราคม 2566 09:28:58 หนา 3 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ซ่ือ'โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านภูเบ้าะ - บ้านภูแบบลางอ หมู่ท่ี 4 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหา,}ส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับท่ี 

ตามสัญญา

13

รายการงานกอสราง

14

1.4.3 งานเบ็ดเตล็ด 

(/ฬ1 5 บ\ผ&วนร)

! 1.4.3.1 งานบ้ายจราจร (ฑ พ ^ ^

5เธผร)

1.4.3.1.1

แผ่นบ้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

1.4.3.1.2 เสาป้าย (ร16ผ ?0ร'โ)

1.4.3.1.2.1

เสาป้ายคอนกรีตชนาดุ 0.12 X 0.12 ม.

(8.นั.5เธผ 9057 0.12x0.12 ฬ.)

หนวย ราคาทุบ

ดร.ม.

ม.

27.01

,238.94

1.3822

1.3822

ราคาตอหนวย

X คง

4,275.24

570.82

รวมราคากลาง

*53 5 '̂  ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้)

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.5/158 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2548 เร่ืฟ้^ๆ!ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างใบพ้ืนท่ี 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้ จ้อ 3.5 

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพ่ิมเบ็นค่าตอบแทนพิเศษเพ่ือจูงใจในการปฏิบ้ติงาน จำบวบร้อยละ 5 ของราคากลางท่ีคำนวณไต้

ราคากลาง

3,078.17

1,712.46

3,329,879.43

3,496,373.40

อามัน ตาเละ

26 มกราคม 2566 09:28:58 หนา 4 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล่ียม

ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอูเบ้าะ - บ้านกูแบบลางอ หมู่ท่ี 4 ตำบลวังพญา อำ๓ อรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัด!,ลือก

หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งานกอสร้าง

/ บ ้? * 1  

( อสมิล ตาเละ ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

ป ี^
( อามัน ตาเละ )

X ? " .
( ซูไฮมี ชุมนุมพันธ์ ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

อามัน ต''เละ

26 มกราคม 2566


