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แบบสรุปราคากลางงานก่อส?าง
ร่อโครงการ /  งานก่อร?าง 
สถานร่ก่อสร้าง 
หน่วยงาบเจัาของโครงการ 
นบบเสรเร่
ประมาณราคาฟ้อวับร่ 
ปริมาณงาบ

ผวิจราจรกวา้ง 5.00

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส,ล. สายบา้นอัครมงคล 2 - บ้านกาสังใน
บ้านอัครมงคล 2 ม.6 ค.บอิมัง อ,รามนั - บ้านกาอังโบ ม.6 ค.คาเบาะไ5แตํะ อ.บนัมงัสคา จ.ยะลา
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดยะลา

2 เมษายน 2563

ม. ยาว 450.00 ม. หนาเถลีย่ 0.15 ม. หริอพืน้ร่ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่ 2,250.00 ตร.ม.

ลำดับ รายการ รวมค่างานก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ผลรวมคา่งาบกอ่สร้างทาง 1,977,177.35 Factor F
- เงินลว่งหนา้จ่าย 0%
- เงินประกับผลงานหัก 0%
- คอกเบีย้เงนิกู ้ 6%
- คา่ภาษรีเุลคา่เรม่ 7%
- รน่ร ่ ฝนทุก 1

สรุป
รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ 
คิดเป็น
(หมีงล้านเล้านสบเจัคหมีนเจัคพับบาทล้วน)

1,977,177.35
1,977,000.00

ระยะทางดำเนนิการ 0.450 กม.
เถลยีราคา กม.ละ 4,393,333.33 บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คามคำองัร ่252 /  2563 องั ณ วนัร ่24 กมุภาพนัธ์ 2563 ไดจ้ดัทำราคากลางเรยิบรอ้ยแลว้ 
จงัเรยีนมาเรอ่โปรดพจิารณาใหค้วามเหน็ขอบ

(นายa เมาคร ศรีดมะกุล) 
ผูอ้ำนวยการกองขา่ง

ประธานกรรมการ เห็นขอบ
^ น ^ ม น ต ร  หมวกไสว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจัง หวัด ยะลา

(นายสม\เรฌ ์ เสนพงษ์)
หวัหนา้ฝ่ายลำรวจและออกนบบ

กรรมการ ,  .. §/. _

(นายม ุขตาร์ มะทา)
นายกองค์การบร้หารส่วนจังหวัดยะลๅ

^ L
..............................  กรรมการ

(นายอามนั ดาเละ) 
นายขา่งโยธาขำบาญงาน



แบบศใ[ปราคากลา*งานก่อล?าง
ฟอ้โ*พการ /  งานกอ่อ?าง 
สถานรํเกอ่ส!ไง 
หนว่ยงาบเจาัจองโครงทาร

A

โทรงการก่อสร้างกน'น ท.ส.ส. สายบ้านรทรมงทล 2 - บา้นกา#งใน
บา้นรทรมงคส 2 ม.ร ท.บอมัง อ.รามนั - บา้นกา#!ใน ม.6 ท.ทาผา*ใ,แตะํ อ.บันปังสตา จ.ยะร!า
องค์การบ?หารสวํนจังพจัทยะลา

แบบเลจห
ประมา{นราทาโทย_________นายสมมาพร ท?ทมะกุล มบัา้นวยการกองจ่าง_________________________________ เฟ้อวู้'นฟ้ 2 ณษาขน 2563

ลาทับ รายการ หปวย ป?มาณ ราทาทอ่หปวย ฑทาทนุ F acto r F
ราทาทอ่หนว่ย 

X FF
ราทากลาง

1 งานfo โกรงสร้างถนนเดิม
1.1 งาน$อผวิลาทยางเดมิ ตร.ม.
1.2 งาบf อรวกอนก?ทเดมิ ทร.ม.
1.3 งานf อรางระบายปา้ ท.ส.ล. ทร.ม.

2 งานดิน
2.1 งานนางปาแระททุทอ ( โ)นาทกลาง ) ทร.ม. 2.250.00 3.48 7,830.00 1.3822 4.81 10,822.63
2.2 งานป?บเกลีย่นตง่พนทางเดมิ แสัวบทหับ ทร.ม. 2,250.00 10.46 23,535.00 1.3822 14.46 32,530.08
2.3 งาบคัทดินคับทาง ลบ.ม. 30.24 - 1.3822 41.60 -
2.4 งานดินถมคันทาง บทอัทนบ่น ลบ.ม. 121.62 - 1.3822 168.10 -
2 5  งานวัสตุคทัเรอก {ถกู?ง) บทรทนน่น ทนา 0 จม. ลบ.ม.

3 งาบรองหนหาง นละหนทาง
3.1 งาบรองพนทางถกู?ง บทรทแน่น หนา 20 จม. สบ.ม. 486.00 180.60 87,771.60 1.3822 249.63 121,31791
3.2 •ทนทรายรองโพเวทอนก?ท หนา 5 จม. ทบ.ม. 112.50 589.51 66,319.88 1.3822 814.82 91,66734

4 งานฝ็วทาง
4.1 งานผิวหางปอ?ทนลนค์ฟ้เมนท์ v an  15 จม. ทร01. 2.250.00 468.15 1,053,337.50 1.3822 647.08 1,455,923.09
4.2 งานรอยตอ่เฟอ้จยายทามจวาง (Expansion Joint) RB 25 ม. 20.00 256.98 5,139.60 1.3822 355.20 7,103.96
4.3 งานรอยทอ่เฟอ้หกทานขวาง (C ontraction Joint) R8 25 ม. 205.00 132.99 27,262.95 1.3822 183.82 37,682.85
4.4 งาบรอยทอ่ทามยาว (Longitudinal. Joint) ม. 450.00 66.62 29,979.00 1.3822 • 92.08 41,436.97

5 งาบหางเฟอ้ม
5.1 งาบผิวทางปอร์ตแลบทจั์เมนท ์ หนา 15 จม. ตรบ. 468.15 - 1.3822 647.08 -

6 งานดเิสนัจราจร
6.1 งาบท็เส์น T herm oplastic P aint (รเหรอง) ตรม.
6.2 งานดิเสบั T herm oplastic P aint (สขิาว) ทรม.

7 งานทอ่กลมตอบท?ตเส?มเหรก
7-1 ขบาท 0  0.30 ม. $น 3 ม.
7-2 จบาท 0  0.40 บ. จนั 3 ม.
7.3 จนาท 0  0.60 ม. จํบ่ 3 ม. 16.00 1,029.60 18,532.80 1.3822 1,423.11 25,616.04
7.4 ขนาท 0  0.80 ม. จบ 3 ม. - 2,021.55 1.3822 2,794.19 -
7.5 จนาท 0  1,00 ม. จัน 3 ม.

8 งานก่านพงปากหอ่ตอนก?ทเส?มเหรก
3.1 สำหรับท่อกลม ท.ส.ล, ขนาท 0  0.60 ม. 1 แถว แห่ง 1.00 3,821.49 3,821.49 1.3822 5,282.06 5,282.06
8-2 สำหรับท่อกลม ท.ส.ล. โเนาท 0 0.60 ม. 2  นทว แห่ง
8.3 ราพ?บทอ่กลม ท.ล,ล. โเนาท 0 0.60 ม. 3  แถว แห่ง
8.4  สา์ห?บทอ่กลม ก.ส.ล. จนาท 0  0.80 ม. 1 แถว แห่ง
8.5 สา์หรับท่อกลม ก,ส.ล. ขนาท 0  .0.80 น. 2 แถว แห่ง
8.6 สำหรับท่อกลม ท.ส,ล. โ)นาท 0  0.80 ม. 3 แถว แห่ง
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สำทับ รายการ m b s ทร่ม้าณ ราคาทอ่ใฝวย ราคาทนุ F acto r F
ราคาทอ่หปวย 

X FF
ราคากลาง

8-7 สำท?’'บท่อกลม fi.fl.fl. ขนาค 0  1.00 ม. 1 นสา แท่ง
8.8 สำท?ชทอ่กลม ค.ส.ท. ขนาค 0  1.00 ม. 2 นสา แท่ง
8.9 สำท?บทอ่กลม ค.ส.ล. ขนาค 0  1,00 ม. 3 นสว แท่ง

9 งานทอ่ระบายบานละรางระบายนํา้
9.1 รางระบายปา้ คลล, ทร.ม. 146.00 242.00 35,332.00 1.3822 334.49 48,835.89
9.2 สำท?รพอ่กลม ค,ล,ล, ร)นาค 0  0.40 ม. เขา้ - ออก แท่ง
9.3 สำท?บทอ่กลม ค.ล.ล. ร)นาค 0  0.60 ม. เขา้ - ออก แท่ง

10 งาบ'ทอ่เพสย์มคอนท?คเล?มเทสิก
10.1 งานทอ่เทลึย๋มคอนกร็ฅเส?มเพลกกอ่ลร้าง่นฒ่ แท่ง

กน. 0+000.00
รเบาค i-l.8 0 x l.8 0
ยาว 0.00 ม.

11 งาน'ปา็ยจราจร
11.1 แผ่นปา็ยทลงัการกอ่สร้างแลว้เส?จ ทร.ม. 0.72 3,093.00 2,226.96 1.3822 4.275.14 3,078.10
11.2 เลาปา็ยคอนภ?ค ร)นาค 0.12 X 0.12 พ. เมคร 3.00 417.00 1,251.00 1.3822 576.38 1.729.13

รวมทา่กอ่flรา้ง 1,883,026.05

บวกเฟม้ 5 %  จองราคาร;ระมาผการ (เรททะ 3 จังทวคัรทยแคนใล)้ 1,977,177.35

ผลรวมทา่งานทบัทบุงานกอ่ลรา้งทาง
ผลรวมทา่งานทนัทบุงาบกอ่ลร้างละทานและทอ่เทลย้น

ทา่ F acto r F งานกอ่สรา้งทาง
ทา่ F acto r F งานกอ่สร้างสะทาบและทอ่เทสยิม


