
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างกอสร้าง

1. ซื่อโครงการ
จ้าเงกฺอสุร้า;งโครฺงการฺ;ปรับ'ป;รุงและซ่อมบารงรักษ'าทาง;รุ;หัส'!กางหลวง'ท้องลุ;น ยล.ถ1:1;-0003 บ้า;นลำไห:ม่ตำบุสุลํๅไหม.;. 
บ้านท่งยายู[ ตำบลยูโป อำ๓ อุฟ ้องยะลา จังหวัดยะลา โดยวฺธฺคัดเลฺอก /  โครงการปรับปรุง[แล;ะช่อมบา!1'งรักฺ.บุ;)ทาง.... 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0003 บ้านลำใหม ตำบลลำใหม่-บ้านทุงยามู ตำบลยุโป อำ๓ อเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
(72.14.10.03 )

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องคุการุบุ.'รุ.'หารส่วนจังหวัดย:ะล.'า./..องค์การ'บริหาร.ส่วน.จังหวัดยู.ะ?.า...................................................

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,700,000.00 .....................................................บาท

4. ลัก'ษณะงาน
โดยสังเขป ขอมสร้างผิวเทางลาดเยางแอสฟัลท้ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 2 5.ก. ® ; เฟ้นเงิน 13,998,351.04.............................บาท

6. บัญฃีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและทอเหลี่ยม

7. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เข็ดวุฒิ เชื้อทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่าง ระดับด้น

7.2 ประสิทธิ้ บุญฤทธิ้ กรรมการกำหนดราคากลาง บายขางโยธาชำนาญงาน

7.3 เดขา ไขยอ,อบ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา'ปฏิปัติการ

เดขา ไขยอ่อน
16 ธันวาคม 2564 11:46:48
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องค์การ'บริพเรส่ไนจังหวุตฺยะช)
ฝ่ายก่อสร้างและคู)อมบำรุง กองคู!าง



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0003 บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บา้นทุง่ยาย ู ตำบลยุโป อำเภอ๓ องยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธคัดเลอก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา/องค์การบวิหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที ่
ตามสญัญา

รายการงานกอสราง

1. งานปรับปรงุโครงสรางทาง

1.1 งานดนิ (5/87511/70810

1.1.1 งาบถางปา่และชดุตอ

1.1.1.1 งานถางปา่และชดุตอ 
ขนาดเบา (015/81510 /!งอ  68ช8811ง6)

1.2 งาบชดุรือ้พืน้ทางเดมิแลว้บดทบั 
(หนิคลกุ)

1.3 งานรองพืน้ทางและพืน้ทาง
(5ช 88)65ธ / ผ 0  8 /6 5  ๓ ช8555)

1.3.1 งานพืน้ทาง (8/155 (10118555)

1.3.1.1 งาบพืน้ทางหนิคลกุ 
(08บ 5แ50  8 0 0 ^  5011 /0 0 8 5 0 /1 5  7785  
8 /6 5 )

2. งานผวิทางลาดยาง

2.1 งานผวิทาง (51185/05 0 0 0 8 5 5 5 )

2.1.1 งานไหรม์โค้ด และแทคโคต้ 
(8817715 0 0 /7  & 7 /0 ^  0 0 /7 )

หนวย ราคาทนุ

ตร.ม.

ตร.ม.

ลบ.ม.

51ง

1.3290

1.3290

1.3290

ราคาตอหนวย 
X?ผ

2.33

19.60

962.44

ราคากลาง

15,402.57

459,017.99

2,309,876.42

เดขา ไชยออ่น
16 ธนัวาคม 2564 11:47:59 หนา 1 จาก 3



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ซ่ือโครงการ/งา,นก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0003 บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บา้นทุง่ยาม ูตำบลยุโป อำ๓ อเมอืงยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับที ่
ตามสญัญา

9

10

รายการงานกอสราง

2.1.1.1 งานลาดแอสฟล้ตไ์พรมโ์คต 
(8811715 0 0 /7 )  (พืน้ทางหนิคลกุ)

2.1.2 งานแอสฟลัตค์อนกรตี 
( /ร 851/17 005108575)

2. 1.2.1
งานชัน้ผวิทางแอสฟล้ตค์อนกรตี หนา.... ซม.
( / 5851/17 005108575 775/815)6 -
0011855)

3. งานตเีสน้จราจร (สเีทอรโ์มพลาสตกิ)

3.1 งาบตเีสน้จราจรสเีทอรโมพลาสตกิ 
เสน้กวา้ง 0.15 ม. (3 เส้น)

3.2 ขอ้ความ 'ลดความเรว็'
สเิทอร้โมพลาสตกิ

3.3 8น๓5)16 51กํ(ว

4. งาบจราจรสงเคราะห์

4.1 ปา้ยกำหนดนํา้หนกับรรทกุ

4.2 ปา้ยจราจรแบบ ต ! - ต27, ต31 - 
ด60, ด ?5

หนวย ราคาหน

ดร.ม.

ขุด

ขุด

753,526.88

ดร.ม.

ดร.ม. -

แหง

ดร.ม.

,015.00 

19,706.40

11.760.00

53.640.00

55)

1.3290

1.3290

1.3290

1.3290

1.3290

1.3290

1.3290

ราคาตอหนวย 
X 1=1̂

42.76

363.02

385.41

2,677.93

611.34

15,629.04

3,960.42

ราคากลาง

1,001,437.22

8,500,702.05

412,388.70

2,677.93

26,189.80

15,629.04

71,287.56

เดซา ไชยออ่น
16 ธนัวาคม 2564 11:47:59 หนา 2 จาก 3



. แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ข่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและจ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0003 ท้าบลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บา้นทุง่ยาม ู ตำบลยุโป อำเภอเมอีงยะลา จังหวัดยะลา โดยริธึคัดเสือก

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดยะลา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำดับท ี
ตามสญัญา

12

13

14

15

16

17

18

รายการงาบกอสราง

4.3 ปายเตอืนแนวทาง 
(โคง้ขวาและโคง้ซา้ย)

4.4 ทา้ยจราจรแบบ น1

4.5 ทา้ย อบ'จ.ยะลา'ขบัขี'่ปลอดภยั

4.6 ทา้ยจราจรแบบ น !/!

4.7 ทา้ยจราจรแบบ น2 (1ซิน้)

4.8 ทา้ยจราจรแบบ น2 (2ซิน้)

4.9 หลกันำโคง้ขนาด 0.15 X 0.15 ม.

4.10 หลกักโิลเมตรแบบทาสี

5. คา่ใชจ้า่ยพเิศษตามขอ้กำหนดๆ

หนวย

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

ชุด

หลัก

หลัก

เทุน คง ราคาตอ่หนว่ย 
X ค ง

288,040.00 1.3290 10,073.82

เ ^  4,570.00 1.3290 6,073.53

โ^570.00 1.3290 6,073.53

3,660.000เ\ I 1.3290 4,066.74

|เน340.00 1.3290 11,482.56

'0,810.00 1.3290 18,353.49

00 1.3290 784.11

• เ ^ ^ 20.00 1.3290 2,578.26

รวมราคากลาง

บวกเพิม่ 596 ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จงัหวดัขายแดนภาคใต)้

ราคากลาง

382,805.16

6.073.53

6.073.53 

4,066.74

11,482.56

18,353.49

65,865.24

7,734.78

14,698.59

13,331,762.90

13,998,351.04

หมายเหต ุตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ท่ี กค 0408.5/158 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2548 เร่ืองการจ่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพืน้ท่ี 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต ้ข้อ 3.5 
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงาบก่อสร้างตามหลักเกณฑป์กติ และบวกเพิม่เป็นค่าตอบแทนพเิศษเพีอ่จูงใจในการปฏิบ้ติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางทีค่ำนวณไต้

เดขา ไขยออ่น
16 ธนัวาคม 2564 11:47:59 หนา 3 จาก 3



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหลีย่ม
ซ่ือโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรันปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ยล.ถ 1-0003 บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ - บา้นทุง่ยาม ู ตำบลยุโป อำเภอเมอืงยะลา จังหวัดยะลา โดยวัธีคัดเลีอก

ซ่#*-

เดขา ไขยออ่น
16 ธนัวาคม 2564


