
แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งกอสรา้ง

1. ซ่ีอ'โครงการ

จ้า'พ่อ?จ้า;?ไท;?ง!!?.■า'?.โ®?ร้^?.^^.?!1.?.?!:..??.^จ้า^.?!^ wy? ?. โ. จ้?.y.v.ๅยิ พมู่ท่ี 4 ตำบลตล่ิงขัน อ่าน!เอบันบังสตา

ขังหวัตยะลา โตผริรคัดเลือก /  ก่อสร้างถบน พลล.ลายบ้านครลาด หมู่ท่ี 9 - บ้านบาย หมู่ท่ี 4 ตำบลตล่ิงซับ อำ๓ อบันบังสตา

2 หนว^าน5เจาของโครงการ ร.'?!ค์การบใหารุล่'วน:&หวัดย!รุ.ลา./..รงฺค์.การ.'พ3ร!แรส่าบ.ขังฺ.หรัคยะลา.........................................

3. วงพนงบประมาณท่ี1ดัรับขัดสรร 3,650,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยลังเจป ถนน คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี เฟ้นเงิน 3,616,096.89 บาท

6. บัญขัประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหล่ิยม

7. รายซ่ีอคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมมาตร ศรีตมะกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองจ่าง

7.2 นายสมบูรณ์ เสนฑงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานจ่าง ระดันต้น

7.3 อสมิล ตาเละ กรรมการกำหนดราคากลาง นายจ่างโยธาฟ้าบาญงาน

อสมีล ตาเละ

30 มีนาคม 2563 10:48:44



แบบฟอรม์รายงานหรอสรปุราคากล'แงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหล่ียม
วิรโพรงการ/งานกู่อลร้า! จ้างทอสร้างโพรงการท่อสร้างถนน wan, ลายบ้านควิลาด หยู่ฟิ 9 - บ้า,นนาร ทยู่ฟ้ 4 สำ,บรพดิง,จับ สำเภอปันปังสตา จังพจัตยะลา โตยวิธพัดเลอก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบท่อสร้าง องค์ทารบวิพารส่วนจังทจัดนะลา/องพการนวิหารพ่านจังหาดยะลา

สำพับรํเ 

ดามสัญ ผา

รายการงาบกอสราง

1. งาบทอสรางถบบคอนกวิด!สวิมเหลก

1.1 งาบดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานถางป่าและชุคดอ

1.1.1.1 งานถางป่าและชุดตอ 

ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

1.2 งาบรองพื้นทางและพื้นทาง 

(SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2.1
งาบร๋ึอขั้บทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หบา....ชม.

{SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF 

EXISTING

SUBBASE)($บรองพื้นหางจัศคุมวลรวม)

1.2.2 งาบรองพื้นทาง (SUBBASES)

1.22.1 งาบรองพื้นทางจัสดุมวลรวม 

(SOIL AGGREGATE SUBBASE)

1.2.3 งานจัลคุรองใต้รวทางคอนกวิด 

(MATERIALS TO CONTROL PUMPING 

UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ทนวย

พรม.

ตรม.

ลบม.

ราพาทน

37.60

53,856.00

141,546.52

FN

1.3822

1.3822

1.3822

ราพาตอหนวย

XFN

4.86

14.59

251.60

ราพากลาง

14,012.19

74,439.76

195,645.59

อสมํล ดาเละ

30 มบาคม 2563 10:48:31 พนา :. อาก 5



แบบฟอรม์รายงาบหรอศรปุราคากลางทนกอ่สรา้งห'แ สะพาน และทอ่เหล่ียม
?อ่โครงการ/งาบท่อสร้าง จ้างท่อสร้างโครงการท่อสร้างทบบ คสท. สายบ้าน?วิลาค หยู่ฟ้ 9 - บ้านนาร หยู่ฟ้ 4 สำบลดดิงจัน อ'าเภอปันปังสดา จังหวัดยะลา โคยวิ?คัคเสิอก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานท่อสร้าง องค์การบวิหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การนวิหารส่วนจังหวัดยะลา

ลำคับ? 

คามสัญญา

รายการงาบกอสราง หนวย

1.2.3.1 ลนม. 

งานทรายรองใต้ผิวหางคอนกรด (SAND 

CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

1.3 งาบผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.3.1

งานผิวทางปอร้ตแลนด์?ฌนต้คอบกวิด 

(PORTLAND CEMENT CONCRETE 

PAVEMENT)

1.3.1.1 ครม. 

ผิวทางปอร,ดแลนด์?เมนค์คอนกวิดหนา

....ขม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENDflจ้ดะแกรงเหสืก)

1.3.1.2 รอยต่อเสือขยายดามขวาง เมดร

(EXPANSION JOINT)

1.3.1.3 รอยต่อเสือหดดามขวาง เมดร

(CONTRACTION JOINT)

1.3.1.4 รอยต่อดามยาว เมดร

(LONGITUDINAL JOINT)

1.4 งานหางเโ!อม

อสมิล ดาเละ

30 มิบาคม 2563 10:48:31 หนา 2 อาก 5



แบบฟอรม์รายงาบหรอสรปุราคากล'แทบกอ่สร'้ฬทาง สะพาน และห’อเหล่ียม
สืรใพรงการ/งานท่อสร้าง จ้างท่อสร้างโพรงการท่รลร้างถนน คส?!, ลายนานทวิถาค ทยู่? 9 - บ้านบา0 พยู่? 4 สำบถดสิงจัน อาบไอปันบังสตา อังหวัดยะลา โดยวิ?คัดเสิรก

หน่วยงานเจ้าของโพรงการ/งานก่อสร้าง รงค์การบวิหารส่วนอังหวัดยะลา/องค์การบวิหารส่วนอังหวัตยะลา

ลำพน? 

ดามสัญญา

รายการงาบก่อสร้าง หน่วย จัาบวบ

1.4.1 งาบผิวทาง (SURFACE 

COURSES)

1.4.1.1

งานผิวทางปอร้ตแลนค์?เมนค์คอบกวิด 

(PORTLAND CEMENT CONCRETE 

PAVEMENT)

9 1.4.1.1.1

ผิวทางปอร้คแลนด์?เมนค์คอนกวิดหนา

....ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE

PAVEMENTXใจ้ตะแกรงเหล็ก)

1.5 งาบโครงสร้าง (STRUCTURES)

คร.ม,

4

| \ r  300.000 

.8.00010 1.5.1 งานห่อกลมคอนกวิดเลวิมเหล็ก

(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 น.

ม.

11 1.S.2 งาบห่อกลมดอนกวิดเสวิมเหล็ก

(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.

1.6 งาบเป็ดเดล็ด (MISCELLANEOUS)

1.6.1 งานโครงสร้างเป็ดเตล็ด

(MISCELLANEOUS STRUCTURES)

ม. 221300

^  เ$52^

<*รร
K052.44

ราพาทุน

*76.00

8,422.03

45,153.68

FN

1.3822

13822

1.3822

ราพาทอหนวย 

XFN

671.63

1,455.12

2,836.88

ราพากสาง

201,49138

11,640.99

62.411.41

อสรล ดา;ละ

30 มํบาคม 2563 10:48:31 หมา 3 จาก 5



แบบฟอรมรายงาบหรอืศรปุราคากลางงาบกอสรา้งทาง สะพาน และท่อเหล่ียม
ซ่ีอโครงการ/งาบก่อสร้าง จ้างก่จสร้างโครงการทอสร้างถบน คสท, สายบ้านคํริลาด หยู่?! 9 - บ้าบบาร ทยู่?! 4 คำ'บทดสิง'ขัน อำเภอปับบังสคา ขังหวัดยะลา โคยร?คัดเสือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาบก่อสร้าง องค่การบริหารสวนขังหวัดยะลา/องคการบริหารส่วนขังหวัดยะสา

ล่าคับท่ี

ดามสัญญา

13

14

รายการงานทอสราง

1.6.1.1

กำแพงปากท่อคอบกรีดเสริมเหลกล่าหรับท่อกล 

มคอบกรีดเหลกเสริม (กำแพงปึก) 

(R.C.HEADWALL FOR R.C.P1PE CULVERT 

(WING WALL))

1.6.1.1.1

กำแพงปากท่อล่าหรับท่อกลมคอบกรีด 1- 

0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR 

R.C.P 1 - 0.80 M.) (1-HDWL) ร = 2 : 1 

(DWG.NO.DS104)

1.6.1.2 รางระบายป้าด้านจ้าง (SIDE 

DITCH LINING)

1.6.1.2.1

รางระบายป้าด้านจ้างแบบ 1 (SIDE DITCH 

LINING TYPE I) (DWG.NO.DS-201)

1.6.2 งาบป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)

1.6.2.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN 

PLATT) (DWG.NO.RS-101)

1.6.2.2 เสาป้าย (SIGN POST)

หนวย ราคาทุบ

EACH

ดร.ม.

ดร.ม.

56.27

103,797.24

2,227.01

FN

1.3822

1.3822

1.3822

ราคาคอหบวย 

XFN

12,379.35

327.55

4,27524

ราคากลาง

12,379.35

143,468.54

3,078.17

อสรล ดาเละ

30 มนาคม 2563 10:48:31 หนา 4 จาก 5



แบบฟอรม์รายงานหรอืสรปุราคากลางงานกอ่สรา้งทาง สะพาน และทอ่เหล่ียม
^รโครงการ/งานกอสร้าง จ้างก่อสร้างใครงการก่อสร้างกนนคสล, ลาซบู้'ไน?วิลาดห ย ู่?9 -น้านนาBห ย ู่?4 สำนลดสิงข้นอำเ/า0ฟ้น,นงสคาจังหวัดยะลาโดย'วิ'รคัดเสิอก

หน่วยงานเจ้าของโดรงการ/งานก่อสร้าง องค์การบวิหารส่วนจังหวัดยะลา/องค์การบวิหารสวบจังหวัดยะลา

ลำด้น? 

ดามสัญญา

รายการงาบท่อสร้าง หน่วย จำนวน

15 1.6.2.2.1 เสาป้ายคอนกรดขนาด ม. 3.000

0.12x0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12X

0.12 M.)
"  *  » *»  -•

420.60

หมายเหตุ ดามหนังสิอกระหรวงการดสัง ควน?สุด ? กด 0408.5/15§ธ$5บ? 5 มกราคม 2548 jagSEflflOยป็ไSag 

อำหนดใหการคำนวณราคากลางงานท่อสร้าง?ทมหสักเกญค์ไM  และบวกเฟ้มเป็ Cf»?

ราคาทุบ

1,261.80

FN

1.3822

ราคาตอหนวย 

XFN

581.35

รวมราดากลาง

ร ไ & ข เง ร า ค า ก ล า ง  (เฉพาะ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้)

เพรับเพท่อสร้างในพน? 3 จังหวัดชายนคนภาคใต้ จ้อ 3.5 

1เฎบตงาบ จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลาง?คำนวณไต้

ราคากลาง

1,744.05

3,443,901.80

3,616,096.89

อสรล ดาเละ

30 ปินาคม 2563 10:48:31 หนา 5 จาก 5



แบบฟอรมรายงาบหรอืสรปุราคากลางงาบกอ่สรา้งหาง สะพาบ และหอ่เหล่ียม
รีอโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทบบ ดลล. ลายบ้านคีรีลาค หยู่มี 9 - บ้านบาร หบู่ท่ี 4 คำบลดสิงขัน อำ๓ อปันปังสคา ขังหวัคยะลา โคยวิ?ขัคเสิอก

หน่วยงานเจ้าใเองโครงการ/งาบก่อสร้าง องค์การบรีหารส่วนขังหวัคยะลา/องค์การบรีหารส่วนขังหวัดยะ

( นายสมบูรณ์ เสนฑงบ้ ) 

กรรมการกำหนดราคากลาง

«๘*

อสมีล คาเละ 

30 มีนาคม 2563


