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แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
รอ่'โศ!งการ /  งานกอ่สรา้ง โครงการกอ่ลร้างถนน ค.ส.ล. สายบา้นดานลแป - บา้นปอเอาะ 
สถานทก่ีอสร้าง บา้นดาแลนป - บา้นปอเอาะ ม.6 ต.เรอ่นบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
หนว่ยงานเจาัของโครงการ องคก์ารบ?หารสว่นจังหวัดยะลา 
แบบเลขที
ประมาณราคาเรอ่วบัท ี 7 เมษายน 2563
ป?มาณงาบ

ผวิจราจรกวา้ง 5.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเอลยี 0.15 ม. ห?อพืน้ทผิีวจราจรโมน่อ้ยกว่า 2,000.00 ดร.ม.

สำคับ รายการ รวมคา่งานกอ่สรา้ง หมายเหตุ

1 ผลรวมคา่งาบก่อสร้างทาง 1,980,171.27 Factor F
- เงินลว่งหนา้จ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%
- ดอกเบีย้เงนิกู้ 6%
- คา่ภาษมีลูคา่เทม
- พ้ืนที ฝนชุก 1

7%

รวมเปน็ราคาคา่กอ่สรา้งประมาณ 1,980,171.27
สวุป คคเปน็ 1,980,000.00

(หบีง้ลา้นเลา้แสบแปคหรบ่บาทลว้น)
ระยะทางดำเนน้การ 0.400 กม.
เอลยีราคา กม.ละ 4,950,000.00 บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดามดำส’์งที 401 /  2563 ส์ง ณ วันที 31 มีนาคม 2563 โตจ้ดัทำราคากลางเรยีบรอ้ยแลว้ 
จึงเรียนมาเพือ้โปรดพจิารณาโหค้วามเหน็ขอบ

ประธานกรรมการ เหนขอบ
(นายสมไ,]รณ เสนทงษ์)

หวัหนา้ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(บายมนตรี หมวกไสว)

ปลัดองคก์ารบริหารสว่นจังVทดัยะลา

(บายชุไอมี ชุมนุมพันธ์) 
นายขา่งโยธาอาวุโส

กรรมการ อนุมีด Jp{

ส *ิ .

(นายิมุจดารมะหา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหว-ดยะถ7

(นายอสมลี ตาเละ) 
นายขา่งโยธาขำนาญงาน

กรรมการ
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แบบศรุปราคากลา*งานก่อฝ็ร้าง
รอ่โครงการ /  งาบกอ่รรา้ง โครงการกอ่รร้างทนบ ค.ค.ท. คายบา้นคานคแป - บา้นปอเอาร 
สถานทกีอ่สร้าง บา้นคาแคนป - บา้นปอเอาะ ม.6 ต.เรอ่นบางลาง อ.บ้นปังสคา จ.ยะลา
หนว่ยงาบเรา่ของโครงการ องคก์ารบ?หารฟวน'ร่งพวัคยะลา 
นบบเลขที
คา์นวโนราคากลางโ*อ นายสบบรโน เสนพงน์ หวัหนา้ฟา้ยสำรวจและออกแบบ เรอ่วนัที 7 เมพายน 2563

สำหับ รายภาร หนว่ย ปรมีาณ ราคาทอ่หนว่ย ราคาทบุ F acto r F
ราคาทอ่หนว่ย 

X FF
ราคากลาง

1 งาบพ้ือโครงสร้างถนนเดิม
1.1 งานพือ้ผิวสาคยางเดิม คร.ม.
1.2 งาบพ้ือผิวคอนกรีตเดิม คร.ม.
1.3 งานรอ่รางระบายบา ท.ส.ล. คร.ม.

2 งาบดิน
2.1 งานถางปานละช*ุตอ ( ขนาคกลาง ) ตรม. 1.600.00 3.48 5,568.00 1.3822 4.81 7,696.09
2.2 งาบปรับเทลยีแทง่พืน้หางเดิม แล้วบคหับ ตรม. 2,000.00 10.46 20,920.00 1.3822 14.46 28,915.62
2.3 งาบตัคดินคับหาง ลน.ม. 30.24 - 1.3822 41.80 -
2.4 งานดินลมคันทาง บคล้คแน่น ลบ.ม. 121.62 1.3822 168.10 •
2.5 งานวคัคคุศัเทอีก (ถกูวัง) บคอัตแน่น หนา 0 ขม. สบม.

1  J3 งานรองหนิทาง และหนิทาง
3.1 งานรองพ้ืนหางถูกวัง บคอัทแน่น หนา 20 ขม. คบ.ม. 432.00 180.60 78,01920 1.3822 249.63 107,838.14
32  งาบทรายรองโต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ขม. ลบ.ม. 100.00 702.21 70221.00 1.3822 970.59 97,059.47

4 งานผวิทาง
4.1 งานผิวหางปอร์ตแลนค์ทีเมนต' หนา 15 ขม. ตรม. 2,000.00 488.57 977,140.00 1.3822 675.30 1350,602.91
4.2 งานรอยตอ่เสอ์ขยายคามขวาง (Expansion Joint) RB 25 ม. 20.00 257.19 5,143.80 1.3822 355.49 7,109.76
4.3 งาบรอยตอ่เรอ่หคตามขวาง (C ontraction Joint) RB 25 ม. 180.00 13321 23,977.80 1.3822 184.12 33,142.12
4.4 งาบรอยตอ่ตามยาว (Longitudinal Joint) ม. 400.00 66.67 26,668.00 1.3822 92.15 36,860.51

5 งานหางเรอ่ม
5.1 งานผิวทางปอร์คนลนค์ร่!เมนค์ หนา 15 ขน. ตรม. 50.00 488.57 24,428.50 1.3822 675.30 33,765.07

6 งานดเิลน้จราจร

สํ-1 งานคเลบ้ Therm oplastic P aint (ทีเหทีอง) ตรม.
6.2 งานดเิลน้ T herm oplastic P aint (สขิาว) ตรม.

7 งาบท่อกลมคอบกรีคเสรีมเหสก
7.1 ขนาค 0  0.30 ม. พ้ืน 3 ม.
7.2 ๆนาด 0 0.40 ม. พ้ืน 3 ม.
7.3 ขนาต 0  0.60 ม. พ้ืน 3 ม. - 1,060.75 1.3822 1,466.17
7.4 ขนาค 0 0,80 ม. พ้ืน 3 ม. - 2,063.08 - 1.3822 2,851-59
7.5 ขนาค 0 1.00 ม. พ้ืน 3 ม.

6 งาบกำแทงปากทอ่คอนกรีตเสรีมเหทกี
8.1 สำหวับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาค 0  0.60 ม. 1. แถว แห่ง
8.2 สำหวับห่อกลม ค.ส.ล. ขนาค 0  0.60 ม. 2  แถว แห่ง
8.3 สำหวับห่อกลม ค.ส .ล. ขนาค 0  0.60 ม. 3 แถว แห่ง
8.4 สำหวับท่อกลม ค.ส .ล. ขนาค 0  0.80 ม. 1 แถว แห่ง
8.5 สำหรับท่อกลม ค.ล.ร, ขนาค 0  0.80 ม. 2 แถว แห่ง
8.6 สำหรับห่อกลม ท.ส .ล. ขนาค 0 0.60 ม. 3 แถว แห่ง
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(ราสิบ วายการ หนว่ย ป?มาณ ราคาสอ่หนว่ย ราทาทนุ F acto r F
ราคาสอ่หนว่ย 

X FF
ราคากสาง

8.7 สำท?’บท่อกลม ท,ส .ล. ร]นาค 0  1.00 ม. 1 แลว แห่ง
8.8 สำห?ฃท่อกลม คล.ล. ขนาค 0  1.00 ม. 2 นลว แห่ง
8.9 สำท?พอ่กลม ค.ท.ส , ๆนาค 0  1,00 ม. 3  นลว แท่ง

9 งาบทร่ระนายบานสะรางระบายปา้
9.1 รางระบายปา้ คลล. คร.ม. 511.00 252.13 128,838.43 1.3822 348.49 178,080.48
9.2 สำทรํบท่อกลม ค.ล.ล. ขนาค 0  0.40 ม. เจา - ออก แท่ง
9.3 สำท?บทอ่กลม ท.ส.ล. ขนาค 0  0.60 ม. เจ า้ - ออก แท่ง

10 งานทอ่เหล๋ึยมทอนก?คเล?มเทลก
10.1 งานทอ่เทลึย่มทอนก?คเส?มเหลกํก่อสร้างใหม่ แห่ง

กม. 0+000.00
รพาค 1-1.80x1.80
ยาว 0.00 ม.

11 งานปา้ยจราจร
11.1 ๗ นป้ายทสงัการก’อสร้างแล-}เสรจ ทร.ม. 0.72 3,093.00 2,226.96 1.3822 4,275.14 3,078.10
11.2 เราปา้ยคอนก?ค ร]นาค 0.12 X 0.12 ม. เมดร 3.00 417.00 U 51.00 1.3822 576.38 1,729.13

รวมสา่กอ่สร้าง 1,885,877.40
บวกเสม์ 5 %  จองราคาประมาณการ (เทพาะ 3 จงหวัครทยแคนใส)ิ 1,980,171.27

ผสรวมสา่งานสบิทนุงานกอ่สร้างทาง
ผลรวมสา่งานสนิทนุงานกอ่สร้างสะพานและทอ่เหสยิม

1.3822
1.2782

1,360,924,73 j
oool

สา่ F acto r F งาบกอ่ส?างทาง
สา่ F acto r F งานกอ่สร้างสะพานและทอ่เทสยิม


