
ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 3,250.00      ตร.ม 2.13 6,922.50           1.3678 2.91 9,457.50                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 2,145.00      ลบ.ม 25.10 53,839.50         1.3678 34.32 73,616.40                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 60,762.00         86,073.90                            

90,377.59                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 2,145 ลบ.ม. 90,300.00                            

ราคาเฉลี่ย 42.09 บาท/ลบม. เงินเกาหมื่นสามรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 15 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน30วันตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว.........พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายตาดีการนูรอีมาน   บานปแยะ     หมูที่ 6 ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  3,250.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 1,250.00      ตร.ม 2.13 2,662.50           1.3678 2.91 3,637.50                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 900.00         ลบ.ม 25.10 22,590.00         1.3678 34.32 30,888.00                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 25,252.50         37,525.50                            

39,401.77                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 900  ลบ.ม. 39,400.00                            

ราคาเฉลี่ย 43.77บาท/ลบม. เงินสามหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว.........พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายหนา ศพด.บานปแยะ        หมูที่ 6  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50เมตร  ยาว 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,250.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 500.00         ตร.ม 2.13 1,065.00           1.3678 2.91 1,455.00                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 360.00         ลบ.ม 25.10 9,036.00           1.3678 34.32 12,355.20                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 10,101.00         16,810.20                            

17,650.71                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 360  ลบ.ม. 17,600.00                            

ราคาเฉลี่ย 48.88 บาท/ลบม. เงินหนึ่งเจ็ดพันหกรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว.........พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายขาง อบต.ใหม       หมูที่ 6  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 200.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  500.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 1,125.00      ตร.ม 2.13 2,396.25           1.3678 2.91 3,273.75                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 810.00         ลบ.ม 25.10 20,331.00         1.3678 34.32 27,799.20                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 22,727.25         34,072.95                            

35,776.59                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 810  ลบ.ม. 35,700.00                            

ราคาเฉลี่ย 44.07 บาท/ลบม. เงินสามหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว.........พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายสนามฟุตบอล      หมูที่ 6  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,125.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 1,875.00      ตร.ม 2.13 3,993.75           1.3678 2.91 5,456.25                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 1,710.00      ลบ.ม 25.10 42,921.00         1.3678 34.32 58,687.20                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 46,914.75         67,143.45                            

70,500.62                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 1,710 ลบ.ม. 70,500.00                            

ราคาเฉลี่ย 41.22บาท/ลบม. เงินเจ็ดหมื่นหารอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว.........พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายปูปลาโยะโบะ-กูแบบาเดาะ    หมูที่ 6  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 0.60 เมตร ยาว 750.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 750.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,875.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 625.00         ตร.ม 2.13 1,331.25           1.3678 2.91 1,818.75                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 450.00         ลบ.ม 25.10 11,295.00         1.3678 34.32 15,444.00                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 12,626.25         20,262.75                            

21,275.88                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 450 ลบ.ม. 21,200.00                            

ราคาเฉลี่ย 47.11บาท/ลบม. เงินสองหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว.........พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายปาโจ   หมูที่ 6  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 250.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  625.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 1,375.00      ตร.ม 2.13 2,928.75           1.3678 2.91 4,001.25                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 990.00         ลบ.ม 25.10 2,484.90           1.3678 34.32 33,976.80                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 5,413.65           40,978.05                            

43,026.95                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 990 ลบ.ม. 43,000.00                            

ราคาเฉลี่ย 43.43 บาท/ลบม. เงินสี่หมื่นสามพันบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว.........พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายกูแบลีเตาะ   หมูที่ 4  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 550.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,375.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 1,250.00      ตร.ม 2.13 2,662.50           1.3678 2.91 3,637.50                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 900.00         ลบ.ม 25.10 22,590.00         1.3678 34.32 30,888.00                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 25,252.50         37,525.50                            

39,401.77                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 900 ลบ.ม. 39,400.00                            

ราคาเฉลี่ย 43.77 บาท/ลบม. เงินสามหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว.........พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายหลังมัสยิดเจะดามู  หมูที่ 4  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 500.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,250.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 1,500.00      ตร.ม 2.13 3,195.00           1.3678 2.91 4,365.00                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 1,080.00      ลบ.ม 25.10 27,108.00         1.3678 34.32 37,065.60                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 30,303.00         44,430.60                            

46,652.13                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 1,080 ลบ.ม. 46,600.00                            

ราคาเฉลี่ย 43.14 บาท/ลบม. เงินสี่หมื่นหกพันหกรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายกูโบรมาแฮ  หมูที่ 4  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 600.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,500.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 1,000.00      ตร.ม 2.13 2,130.00           1.3678 2.91 2,910.00                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 720.00         ลบ.ม 25.10 18,072.00         1.3678 34.32 24,710.40                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 20,202.00         30,620.40                            

32,151.42                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 720 ลบ.ม. 32,000.00                            

ราคาเฉลี่ย 44.44บาท/ลบม. เงินสามหมื่นสองพันบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายตะโละมาเละ-ลือมุ  หมูที่ 2  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,000.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 25.00           ตร.ม 2.13 532.50              1.3678 2.91 72.75                                   

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 90.00           ลบ.ม 25.10 2,259.00           1.3678 34.32 3,088.80                              

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 2,791.50           6,161.55                              

6,469.62                              

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 90 ลบ.ม. 6,400.00                              

ราคาเฉลี่ย 71.11 บาท/ลบม. เงินหกพันสี่รอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายบาซาเอเยง  หมูที่ 2  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  25.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 180.00         ตร.ม 0.50 90.00                1.3678 0.68 1,224.00                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยแรงงานคน/ดินขุดไมนอยกวา 0 90.00           ลบ.ม 125.00 11,250.00         1.3678 170.95 15,385.50                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

4 คาถางปาและลนตนไม 0 800.00 ตร.ม 2.13 1,704.00           1.3678 2.91 2,328.00                              

5 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 710.00 ลบ.ม 25.10 19,327.00         1.3678 34.32 24,367.20                            

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 32,371.00         46,304.70                            

48,619.93                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 800 ลบ.ม. 48,600.00                            

ราคาเฉลี่ย 60.75บาท/ลบม. เงินสีหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง20 วัน/จํานวน1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน 40วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายกลาง-พงจีจา  หมูที่ 2  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 0.30-0.30 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 0.30-1.00 เมตร  ยาว 1,400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-1.30 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,400.00   ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 750.00         ตร.ม 2.13 1,597.50           1.3678 2.91 2,182.50                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 540.00         ลบ.ม 25.10 13,554.00         1.3678 34.32 18,532.80                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 15,151.50         23,715.30                            

24,901.06                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 540ลบ.ม. 24,900.00                            

ราคาเฉลี่ย 46.11 บาท/ลบม. เงินสองหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายตะโละเลาะ  หมูที่ 1  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  750.00  ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 650.00         ตร.ม 2.13 1,384.50           1.3678 2.91 1,891.50                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 585.00         ลบ.ม 25.10 14,683.50         1.3678 34.32 20,077.20                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

4 วางทอระบายน้ําขางถนน2-Ø0.80 เมตร 0 12.00           เมตร 2,278.66      27,373.92         1.3678 3116.75 37,401.00                            

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 43,441.92         62,369.70                            

65,488.18                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 585.00ลบ.ม. 65,400.00                            

ราคาเฉลี่ย 111.79บาท/ลบม. เงินหกหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 20 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน30วันตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                             (ลงชื่อ)                                               ประมาณการ (ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชือ) เห็นชอบ

(นายมัสกี  ยูโซะ)

                                ตําแหนง   ผูอํานวยการกองชาง ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมังตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)          (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายอนามัย-ทาเนาะบือเราะ  หมูที่ 5  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 260.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  650.00  ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 3,500.00      ตร.ม 2.13 7,455.00           1.3678 2.91 3,185.00                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 2,730.00      ลบ.ม 25.10 68,523.00         1.3678 34.32 93,693.60                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 75,978.00         99,878.60                            

104,776.98                          

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 2,730ลบ.ม. 104,700.00                          

ราคาเฉลี่ย 38.35บาท/ลบม. เงินหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 20 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน30วันตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายหลังโรงเรียนบานพงตา  หมูที่ 5  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.20 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 1,400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  3,500.00  ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 750.00         ตร.ม 2.13 1,597.50           1.3678 2.91 2,182.50                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 585.00         ลบ.ม 25.10 14,683.50         1.3678 34.32 20,077.20                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 16,281.00         25,259.70                            

26,522.68                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 585 ลบ.ม. 26,500.00                            

ราคาเฉลี่ย 45.29 บาท/ลบม. เงินสองหมื่นหกพันหารอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 20 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน30วันตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายขางโรงเรียนบานพงตา  หมูที่ 5  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.20 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  750.00  ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 1,000.00      ตร.ม 2.13 2,130.00           1.3678 2.91 2,910.00                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 780.00         ลบ.ม 25.10 19,578.00         1.3678 34.32 26,769.60                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 21,708.00         32,679.60                            

34,313.58                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 780 ลบ.ม. 34,300.00                            

ราคาเฉลี่ย 43.97 บาท/ลบม. เงินสามหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 20 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน30วันตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายลือมุ  หมูที่ 5  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 1.20 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 400.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  1,000.00  ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 450.00         ตร.ม 0.5 225.00              1.3678 0.68 306.00                                 

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยแรงงานคน/ดินขุดไมนอยกวา 0 324.00         ลบ.ม 125.00 40,500.00         1.3678 170.95 55,387.80                            

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 -                                       

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 40,725.00         55,693.80                            

58,478.49                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 324 ลบ.ม. 58,400.00                            

ราคาเฉลี่ย 180.24 บาท/ลบม. เงินหาหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 30 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน60วันตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายหนา อบต.บือมัง  หมูที่ 5  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 0.60 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 1.50 เมตร  ยาว 300.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  450.00  ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง



ชองที่ 1 ชองที่ 2 ชองที่ 3 ชองที่ 4 ชองที่ 5 ชองที่ 6 ชองที่ 7 คา

คา K ราคา รวมเงินทั้งสิ้น

สูตรที่ (บาท/หนวย) (บาท) บาท/หนวย ราคารวมทั้งสิ้น

1 คาถางปาและลนตนไม 0 640.00         ตร.ม 2.13 13,632.00         1.3678 2.91 1,862.40                              

2 คาขุดลอกคูระบายน้ําดวยรถขุด/ดินขุดไมนอยกวา 0 240.00         ลบ.ม 25.10 6,024.00           1.3678 34.32 8,236.80                              

3 คายายเครื่องจักรกล(เหมาจาย)ไป-กลับ จํานวน 2 เที่ยว 0 3,000.00                              

เงือนไข เงินประกันผลงานหัก 0 %/ดอกเบี้ยดเงินกู 7%/ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% รวมเงินคางาน(ชอง7 19,656.00         13,099.20                            

13,754.16                            

(ราคาน้ํามันดีเซลที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร)

ขนาดหรือเนื้อที่ดินขุดลบ.ม. 240 ลบ.ม. 13,700.00                            

ราคาเฉลี่ย 57.08 บาท/ลบม. เงินหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอยบาทถวน

ระยะงานกอสราง 5 วัน/จํานวน 1 งวด/บวก50%ตามมติครม.เปน10วัน ตามคําสัง อบต.บือมัง ที่.........309.../2557 ลว..24...พ.ย..2557 เรื่องแตงคณะกรรมการกําหนดราคากลาง, ไดพิจารณาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายมือชื่อ

                            (ลงชื่อ)                                               ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ)                                               กรรมการ

(นายนิรัตน     ปลดทุกข) (นายมัสกี   ยูโซะ)

                                                ตําแหนง    ปลัด อบต.บือมัง ตําแหนง      ผูอํานวยการกองชาง ปฎิบัติหนาที่แทนฯ

(ลงชื่อ) ตรวจ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายนิรัตน   ปลดทุกข)               (นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ)

ณ.ฟนฟูขุดลอกคูระบายน้ํา  สายดีแยสือพงห   หมูที่ 3  ตําบลบือมัง อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สภาพเดิมกวาง 0.30 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร ทําการขุดลอกคูระบายน้ํากวางเฉลี่ย 0.80 เมตร  ยาว 800.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร 

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา  640.00  ตร.ม

หนวยงาน สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบือมัง

บัญชีปริมาตรงานขุดลอกคระบายน้ํา(แกไขปญหาอุทกภัย)

ประมาณการวันที่        25       พฤศจิกายน  พ.ศ.2557

ชองที่ 8

ลําดับที่ รายการ ปริมาณงาน หนวย Factor

ราคารวมเฉลี่ย

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบือมัง นายกองคการบริหารสวนตําบลบือมัง

  ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น(ชองที่8)

(บวก 5%ตามมติ ครม.)  หนังสือดวนที่สุดที่กค0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินทั้งหมด

(นางสาวจรวยพร  เจือจันทร)


	ราคากลางขุดลอกบือมัง

