
 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน้้า  ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
 ประจ าปีงบประมาณ  2559    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.บ้านนายไชยวัฒน์  ไชยมงคล - บ้านนายสม  ศรีผัด ความยาววางท่อ ค.ส.ล. 132.00 เมตร (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

 หมู่ที่ 2  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี จ านวนบ่อพัก ค.ส.ล. 15 บ่อ       สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

  ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ความยาวรวม 147.00 เมตร ก่อสร้าง กรรมการ

เจ้าของงาน กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)

1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ประมาณราคานี้อ้างอิง

1.1 งานดินขุด 291.72      ลบ.ม. -               -               51.00            14,877.72      14,877.72              ราคาวัสดุก่อสร้างของ

1.2  ทรายหยาบ 20.99        ลบ.ม. 470.00           9,864.36        99.00            2,077.81        11,942.17              สนง.พาณิชย์จังหวัด

1.3 คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 20.99        ลบ.ม. 1,680.00        35,259.84       306.00           6,422.32        41,682.16              เชียงใหม่ประจ าเดือน

1.4 งานถมทรายหลังท่อรอบท่อ 109.00      ลบ.ม. 373.00           40,657.00       -               -               40,657.00              ธ นวาคม  2558

1.5 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น3 132.00      ท่อน 1,090.00        143,880.00     241.00           31,812.00      175,692.00            และอ้างอิงค่าแรงจาก

1.6 งานยาแนวท่อหนา 0.075 ม. 49.78        ตร.ม. -               -               -               -               -                      หลักเกณฑ์ก าหนดราคา

-ทรายหยาบ 10.95        ลบ.ม. 470.00           5,147.54        -               -               5,147.54               กลางตามมติ ครม.13

-ปูนซีเมนต์ผสม 19.91        ถุง 156.00           3,106.45        -               -               3,106.45               มี.ค.2555 และ ฉบับ

2 งานบ่อพัก ค.ส.ล.(ฝา ค.ส.ล.) 15.00        บ่อ 8,000.00        120,000.00     3,000.00        45,000.00      165,000.00            ปรับปรุง เดือน

3 วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. 25.00        ท่อน 264.00           6,600.00        128.00           3,200.00        9,800.00               ตุลาคม 2558

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   364,515.19     103,389.85 467,905.04

บญัชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

(นายสุชาติ  ตันมา)



 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน้้า  ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก ค.ส.ล.และขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
 ประจ าปีงบประมาณ  2559    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.บ้านนายไชยวัฒน์  ไชยมงคล - บ้านนายสม  ศรีผัด กว้าง 1.80 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

 หมู่ที่ 2  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี ยาว 147.00 เมตร         สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

  ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 249.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ

เจ้าของงาน กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)

งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคานี้อ้างอิง

1 คอนกรีตโครงสร้าง(ชนิด ค2 ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการ) 37.35        ลบ.ม. 1,775.00        66,296.25       306.00           11,429.10      77,725.35              ราคาวัสดุก่อสร้างของ

2 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด dia 4 มม.@ 0.20 ม. 249.00      ตร.ม. 29.50            7,345.50        5.00              1,245.00        8,590.50               สนง.พาณิชย์จังหวัด

3  เหล็ก RB 15 มม. 11.48        เส้น 295.00           3,386.60        37.19            426.94          3,813.54               เชียงใหม่ประจ าเดือน

4 ไม้แบบ 147.00      เมตร 18.53            2,723.91        -               -               2,723.91               ธ นวาคม  2558

5 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 1.87         แผ่น 16.00            29.92            -               -               29.92                   และอ้างอิงค่าแรงจาก

6 ยางแอสฟัลท์ 25.20        ลิตร 29.00            730.80           -               -               730.80                  หลักเกณฑ์ก าหนดราคา
-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ -           เมตร -               -               14.69            -               -                      กลางตามมติ ครม.13

7 ท่อ PVC ชั้น 8.5  Ø  3/4" 2.56         ท่อน 46.00            117.76           -               -               117.76                  มี.ค.2555 และ ฉบับ

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   80,630.74       13,101.04      93,731.78              ปรับปรุง เดือน

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า (นายสุชาติ  ตันมา)

บญัชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง



 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ขนาด กว้าง 0.30 เมตร      นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.ดงสวรรค์3 - ล าเหมืองพญาค า  หมู่ที่ 3 ยาว 113.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
   ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ลึกเฉล่ีย 0.25 เมตร         สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ก่อสร้าง กรรมการ
เจ้าของงาน กองช่าง  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
1 งานตัดและร้ือถนน ค.ส.ล.เดิม 61.02        ตร.ม. -               -               117.00           7,139.34        7,139.34               ประมาณราคานี้อ้างอิง
2 งานขุดดิน 30.03        ลบ.ม. -               -               99.00            2,973.20        2,973.20               ราคาวัสดุก่อสร้างของ
3 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ 3.05         ลบ.ม. 470.00           1,433.97        99.00            302.04          1,736.01               สนง.พาณิชย์จังหวัด
4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 6.10         ลบ.ม. 1,680.00        10,251.36       306.00           1,867.21        12,118.57              เชียงใหม่ประจ าเดือน
5 คอนกรีตโครงสร้างก าลังอัด 240 กก./ตร.ซม. 20.20        ลบ.ม. 1,775.00        35,862.81       306.00           6,182.54        42,045.35              ธ นวาคม  2558
6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -               -               -                      และอ้างอิงค่าแรงจาก

 - เหล็ก RB9 มม. 305.29      เส้น 105.00           32,055.27       16.98            5,184.71        37,239.98              หลักเกณฑ์ก าหนดราคา
 - ลวดผูกเหล็ก 45.75        กก. 30.00            1,372.42        -               -               1,372.42               กลางตามมติ ครม.13

7 ไม้แบบ 162.72      ตร.ม. 170.00           27,662.40       115.00           18,712.80      46,375.20              มี.ค.2555 และ ฉบับ
8 เหล็กฉาก ขนาด 50x50 x 6 มม. (นน.ไม่น้อยกว่า 26.8 กก./ท่อน) 37.67        ท่อน 580.00           21,846.66       227.80           8,580.46        30,427.12              ปรับปรุง เดือน
9 งานทาสีกันสนิม 22.60        ตร.ม. 40.00            904.00           30.00            678.00          1,582.00               ตุลาคม 2558
10 ท่อ ค.ส.ล.0.30 ม. 12.00        ท่อน 264.00           3,168.00        128.00           1,536.00        4,704.00               

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   134,556.89     53,156.30      187,713.19            

บัญชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

(นายสุชาติ  ตันมา)



 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน้้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก ค.ส.ล.  (งานวางท่อ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก 

 ประจ าปีงบประมาณ  2559  ค.ส.ล.)    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.บ้านนางอนงค์  เขียวค า ความยาววางท่อ ค.ส.ล. 75.00 เมตร (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

  หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จ านวนบ่อพัก ค.ส.ล. 9 บ่อ       สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ความยาวรวม 84.00 เมตร ก่อสร้าง กรรมการ

เจ้าของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)

1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ประมาณราคานี้อ้างอิง

1.1 งานตัดถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. 84.00        ตร.ม. -               -               117.00           9,828.00        9,828.00               ราคาวัสดุก่อสร้างของ

1.2 งานขุดดิน 93.75        ลบ.ม. -               -               99.00            9,281.25        9,281.25               สนง.พาณิชย์จังหวัด

1.4 ทรายหยาบ หนา 0.05 ม. 3.00         ลบ.ม. 470.00           1,410.00        99.00            297.00          1,707.00               เชียงใหม่ประจ าเดือน

1.4 คอนกรีต หยาบ หนา 0.10 ม. 6.00         ลบ.ม. 1,680.00        10,080.00       3.60              21.60            10,101.60              ธ นวาคม  2558

1.5 งานถมทรายหยาบหลังท่อและรอบท่อ 72.02        ลบ.ม. 373.00           26,863.46       99.00            7,129.98        33,993.44              และอ้างอิงค่าแรงจาก

1.6 ท่อ ค.ส.ล.ø 0.40 ม.มอก.ชั้น 3 75.00        ท่อน 345.00           25,875.00       140.00           10,500.00      36,375.00              หลักเกณฑ์ก าหนดราคา

1.7 งานยาแนวท่อ 11.25        คร.ม. -               -               -               -               -                      กลางตามมติ ครม.13

-ทรายหยาบ 2.48         ลบ.ม. 470.00           1,163.25        -               -               1,163.25               มี.ค.2555 และ ฉบับ

-ปูนซีเมนต์ผสม 4.50         ถุง 156.00           702.00           -               -               702.00                  ปรับปรุง เดือน

2 งานบ่อพัก ค.ส.ล. 9.00         บ่อ 6,000.00        54,000.00       2,000.00        18,000.00      72,000.00              ตุลาคม 2558

3 งานซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. 75.00        ตร.ม. -               -               -               -               -                      

-คอนกรีตโครงสร้าง 11.25        ตร.ม. 1,775.00        19,968.75       306.00           3,442.50        23,411.25              

-เหล็กตะแกรง 75.00        ตร.ม. 29.50            2,212.50        5.00              375.00          2,587.50               

-ไม้แบบ 75.00        เมตร 18.53            1,389.75        -               -               1,389.75               

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   143,664.71     58,875.33 202,540.04

(นายสุชาติ  ตันมา)

บญัชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง
คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง



 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน้้า  ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก ค.ส.ล
 ประจ าปีงบประมาณ  2559    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.หน้าบ้านนายอุดม  อภิชัย - หลังบ้านหมวดผดุง ความยาววางท่อ ค.ส.ล. 22.00 เมตร (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

 หมู่ที่ 4  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี จ านวนบ่อพัก ค.ส.ล. 4 บ่อ       สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

  ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ความยาวรวม 26.00 เมตร ก่อสร้าง กรรมการ

เจ้าของงาน กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)

1 งานวางท่อ ค.ส.ล.

1 งานตัดและร้ือถนน ค.ส.ล.เดิม 26.00        ตร.ม. -               -               117.00           3,042.00        3,042.00               ประมาณราคานี้อ้างอิง

1.1 งานดินขุด 3.49         ลบ.ม. -               -               99.00            345.51          345.51                  ราคาวัสดุก่อสร้างของ

1.2  ทรายหยาบ 3.49         ลบ.ม. 470.00           1,640.30        99.00            345.51          1,985.81               สนง.พาณิชย์จังหวัด

1.3 คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 3.49         ลบ.ม. 1,680.00        5,863.20        306.00           1,067.94        6,931.14               เชียงใหม่ประจ าเดือน

1.4 งานทรายถมหลังท่อและรอบท่อ 7.92         ลบ.ม. 373.00           2,954.16        -               -               2,954.16               ธ นวาคม  2558

1.5 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น3 22.00        ท่อน 1,190.00        26,180.00       241.00           5,302.00        31,482.00              และอ้างอิงค่าแรงจาก

1.6 งานยาแนวท่อหนา 0.075 ม. 8.30         ตร.ม. -               -               -               -               -                      หลักเกณฑ์ก าหนดราคา

-ทรายหยาบ 1.83         ลบ.ม. 470.00           857.92           -               -               857.92                  กลางตามมติ ครม.13

-ปูนซีเมนต์ผสม 3.32         ถุง 156.00           517.74           -               -               517.74                  มี.ค.2555 และ ฉบับ

2 งานบ่อพัก ค.ส.ล.(ฝา ค.ส.ล.) 4.00         บ่อ 8,000.00        32,000.00       3,000.00        12,000.00      44,000.00              ปรับปรุง เดือน

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   70,013.32       22,102.96 92,116.28 ตุลาคม 2558

บญัชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

(นายสุชาติ  ตันมา)



 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน้้า  ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก ค.ส.ล (งานซ่อมแซมและขยายผิวจราจร ค.ส.ล..)
 ประจ าปีงบประมาณ  2559    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.หน้าบ้านนายอุดม  อภิชัย - หลังบ้านหมวดผดุง (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

 หมู่ที่ 4  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี       สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

  ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ

เจ้าของงาน กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)

งานผิวจราจรคอนกรีต

1 งานตัดและร้ือถนน ค.ส.ล.เดิม 30.00        ตร.ม. -               -               117.00           3,510.00        3,510.00               

2 งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม. 2.50         ลบ.ม. 470.00           1,175.00        29.60            74.00            1,249.00               

3 คอนกรีตโครงสร้างก าลังอัด 240 กก./ตร.ซม. 7.50         ลบ.ม. 1,775.00        13,312.50       306.00           2,295.00        15,607.50              

4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 50.00        ตร.ม. 29.50            1,475.00        5.00              250.00          1,725.00               

5 ไม้แบบ 25.00        เมตร 18.53            463.25           -               -               463.25                  

6 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 2.00         ท่อน 46.00            92.00            -               -               92.00                   

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   16,517.75       6,129.00        22,646.75              

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า (นายสุชาติ  ตันมา)

บัญชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง



 โครงการก่อสรา้งวางทอ่เหลี่ยม ค.ส.ล. (งานวางทอ่เหล่ียม ค.ส.ล..)
 ประจ าปีงบประมาณ   2559    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.หลังบริษัททิพยเนตร (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

   หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่       สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ก่อสร้าง กรรมการ

เจ้าของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)

งานวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ประมาณราคานี้อ้างอิง

1 งานขุดดิน 53.46        ลบ.ม. -               -               99.00            5,292.54        5,292.54               ราคาวัสดุก่อสร้างของ

2 งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.10 ม. 2.64         ลบ.ม. 470.00           1,240.80        99.00            261.36          1,502.16               สนง.พาณิชย์จังหวัด

3 งานคอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. 2.64         ลบ.ม. 1,680.00        4,435.20        306.00           807.84          5,243.04               เชียงใหม่ประจ าเดือน

4 งานวางท่อเหล่ียม ค.ส.ล.ขนาด 1.80 x1.50 ม. มาตรฐานใต้ผิวจราจร 11.00        ท่อน 13,200.00       145,200.00     2,435.00        26,785.00      171,985.00            ธ นวาคม  2558

มอก.1166 นน.3470 กก./ท่อน -               -               -                      และอ้างอิงค่าแรงจาก

งานราวเหล็กกันตก -               -               -                      หลักเกณฑ์ก าหนดราคา
5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø1-1/2" 4.00         ท่อน 635.00           2,540.00        234.95           939.80          3,479.80               กลางตามมติ ครม.13
6 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2" 4.00         ท่อน 794.00           3,176.00        293.78           1,175.12        4,351.12               มี.ค.2555 และ ฉบับ
7 ชุดติดต้ัง 6.00         ชุด 150.00           900.00           50.00            300.00          1,200.00               ปรับปรุง เดือน
8 งานทาสีน้ ามัน 4.00         ตร.ม. 40.00            160.00           30.00            120.00          280.00                  มกราคม 2558

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   157,652.00     35,681.66      193,333.66            ตุลาคม 2558

บัญชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

(นายสุชาติ  ตันมา)



 โครงการก่อสรา้งวางทอ่เหลี่ยม ค.ส.ล. (งานซ่อมแซมและขยายผิวจราจร ค.ส.ล..)
 ประจ าปีงบประมาณ   2559    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.หลังบริษัททิพยเนตร กว้าง 6.50 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

   หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 8.40 เมตร         สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 54.60 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ

เจ้าของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)

งานผิวจราจรคอนกรีต

1 งานตัดและร้ือถนน ค.ส.ล.เดิม 37.80        ตร.ม. -               -               117.00           4,422.60        4,422.60               

2 งานทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม. 2.73         ลบ.ม. 470.00           1,283.10        29.60            80.80            1,363.90               

3 คอนกรีตโครงสร้างก าลังอัด 240 กก./ตร.ซม. 8.19         ลบ.ม. 1,775.00        14,537.25       306.00           2,506.14        17,043.39              

4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 54.60        ตร.ม. 29.50            1,610.70        5.00              273.00          1,883.70               

5 ไม้แบบ 16.80        เมตร 18.53            311.30           -               -               311.30                  

6 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) -           ท่อน 46.00            -               -               -               -                      

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   17,742.35       7,282.54        25,024.89              

บัญชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า (นายสุชาติ  ตันมา)



 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้้าค.ส.ล.และวางทอ่ระบายน้้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก ค.ส.ล.
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ขนาด กว้าง 0.30 เมตร      นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.บ้านนายทิม วิรุณ  หมู่ที่ 6 ยาว 69.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
   ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ลึกเฉล่ีย 0.25 เมตร         สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ก่อสร้าง กรรมการ
เจ้าของงาน กองช่าง  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
1 งานตัดและร้ือถนน ค.ส.ล.เดิม 37.26        ตร.ม. -               -               117.00           4,359.42        4,359.42               ประมาณราคานี้อ้างอิง
2 งานขุดดิน 23.10        ลบ.ม. -               -               99.00            2,287.01        2,287.01               ราคาวัสดุก่อสร้างของ
3 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ 1.86         ลบ.ม. 470.00           875.61           99.00            184.43          1,060.04               สนง.พาณิชย์จังหวัด
4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 3.73         ลบ.ม. 1,680.00        6,259.68        398.00           1,482.94        7,742.62               เชียงใหม่ประจ าเดือน
5 คอนกรีตโครงสร้างก าลังอัด 240 กก./ตร.ซม. 12.34        ลบ.ม. 1,775.00        21,898.53       306.00           3,775.18        25,673.71              ธ นวาคม  2558
6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -               -               -                      และอ้างอิงค่าแรงจาก

 - เหล็ก RB9 มม. 186.42      เส้น 105.00           19,573.57       16.98            3,165.88        22,739.45              หลักเกณฑ์ก าหนดราคา
 - ลวดผูกเหล็ก 27.93        กก. 30.00            838.02           -               -               838.02                  กลางตามมติ ครม.13

7 ไม้แบบ 99.36        ตร.ม. 170.00           16,891.20       115.00           11,426.40      28,317.60              มี.ค.2555 และ ฉบับ
8 เหล็กฉาก ขนาด 50x50 x 6 มม. (นน.ไม่น้อยกว่า 26.8 กก./ท่อน) 23.00        ท่อน 580.00           13,340.00       227.80           5,239.40        18,579.40              ปรับปรุง เดือน
9 งานทาสีกันสนิม 13.80        ตร.ม. 40.00            552.00           30.00            414.00          966.00                  ตุลาคม 2558

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   80,228.61       32,334.66      112,563.27            

(นายสุชาติ  ตันมา)

บัญชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง



 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้้าค.ส.ล.และวางทอ่ระบายน้้า ค.ส.ล.พรอ้มบอ่พัก ค.ส.ล.
 ประจ าปีงบประมาณ   2559    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.บ้านนายทิม วิรุณ  หมู่ที่ 6 ความยาววางท่อ ค.ส.ล. 18.00 เมตร (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

   ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จ านวนบ่อพัก ค.ส.ล. 6 บ่อ       สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ความยาวรวม 24.00 เมตร ก่อสร้าง กรรมการ

เจ้าของงาน กองช่าง  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)

1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ประมาณราคานี้อ้างอิง

1.1 งานดินขุด 4.80         ลบ.ม. -               -               99.00            475.20          475.20                  ราคาวัสดุก่อสร้างของ

1.2  ทรายหยาบ 0.36         ลบ.ม. 470.00           169.20           99.00            35.64            204.84                  สนง.พาณิชย์จังหวัด

1.3 คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม. 0.72         ลบ.ม. 1,680.00        1,209.60        306.00           220.32          1,429.92               เชียงใหม่ประจ าเดือน

1.4 งานถมหินคลุกหลังท่อ 2.70         ลบ.ม. 580.00           1,566.00        -               -               1,566.00               ธ นวาคม  2558

1.5 ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น3 18.00        ท่อน 264.00           4,752.00        128.00           2,304.00        7,056.00               และอ้างอิงค่าแรงจาก

1.6 งานยาแนวท่อ 0.20         ลบ.ม. -               -               -               -               -                      หลักเกณฑ์ก าหนดราคา

-ทรายหยาบ 0.44         ลบ.ม. 470.00           206.80           -               -               206.80                  กลางตามมติ ครม.13

-ปูนซีเมนต์ผสม 1.60         ถุง 156.00           249.60           -               -               249.60                  มี.ค.2555 และ ฉบับ

2 งานบ่อพัก ค.ส.ล.(ฝา ค.ส.ล.) 6.00         บ่อ 2,850.00        17,100.00       530.00           3,180.00        20,280.00              ปรับปรุง เดือน

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   25,253.20       6,215.16 31,468.36 ตุลาคม 2558

บญัชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

(นายสุชาติ  ตันมา)



 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้้าคอนกรตีเสรมิเหล็ก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ขนาด กว้าง 0.30 เมตร      นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง  ซ.บ้านนายประทีป  สมปรารถนา และนางเหรียญทอง  ประสบโชควัฒนา ยาว 110.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ที่ 1  ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ลึกเฉล่ีย 0.25 เมตร         สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ก่อสร้าง กรรมการ
เจ้าของงาน กองช่าง  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
1 งานตัดและร้ือถนน ค.ส.ล.เดิม 59.40        ตร.ม. -               -               117.00           6,949.80        6,949.80               ประมาณราคานี้อ้างอิง
2 งานขุดดิน 36.83        ลบ.ม. -               -               99.00            3,645.97        3,645.97               ราคาวัสดุก่อสร้างของ
3 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ 2.97         ลบ.ม. 470.00           1,395.90        99.00            294.03          1,689.93               สนง.พาณิชย์จังหวัด
4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 5.94         ลบ.ม. 1,680.00        9,979.20        306.00           1,817.64        11,796.84              เชียงใหม่ประจ าเดือน
5 คอนกรีตโครงสร้างก าลังอัด 240 กก./ตร.ซม. 19.67        ลบ.ม. 1,775.00        34,910.70       306.00           6,018.40        40,929.10              ธ นวาคม  2558
6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -               -               -                      และอ้างอิงค่าแรงจาก

 - เหล็ก RB9 มม. 297.18      เส้น 105.00           31,204.25       16.98            5,047.06        36,251.31              หลักเกณฑ์ก าหนดราคา
 - ลวดผูกเหล็ก 44.53        กก. 30.00            1,335.98        -               -               1,335.98               กลางตามมติ ครม.13

7 ไม้แบบ 158.40      ตร.ม. 170.00           26,928.00       115.00           18,216.00      45,144.00              มี.ค.2555 และ ฉบับ
8 เหล็กฉาก ขนาด 50x50 x 6 มม. (นน.ไม่น้อยกว่า 26.8 กก./ท่อน) 36.67        ท่อน 580.00           21,266.66       227.80           8,352.66        29,619.32              ปรับปรุง เดือน
9 งานทาสีกันสนิม 22.00        ตร.ม. 40.00            880.00           30.00            660.00          1,540.00               ตุลาคม 2558
10 ท่อ ค.ส.ล.0.30 ม. 6.00         ท่อน 264.00           1,584.00        128.00           768.00          2,352.00               
11 บ่อพัก ค.ส.ล.0.30 ม. 2.00         บ่อ 2,850.00        5,700.00        660.00           1,320.00        7,020.00               

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   135,184.69     53,089.56      188,274.25            

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

(นายสุชาติ  ตันมา)

บัญชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง



 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน้้า ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 ม. พรอ้มบอ่พัก ค.ส.ล.
 ประจ าปีงบประมาณ  2559    นิคม   สุทธิทองแท้

สถานที่ก่อสร้าง ส่ีแยกป่าแดด - หน้าบ้านนางอารีย์  จอมศักด์ิ ความยาววางท่อ ค.ส.ล. 34.00 เมตร (นายนิคม   สุทธิทองแท้) ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ที่ 1  ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จ านวนบ่อพัก ค.ส.ล. 4 บ่อ       สุชาติ   ตันมา หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ความยาวรวม 38.00 เมตร ก่อสร้าง กรรมการ
เจ้าของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเนิ้ง     ณรงค์ศักด์ิ  พงษ์เจริญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่     7   มกราคม   2559 แบบเลขที่ (นายณรงค์ศักด์ิ   พงษ์เจริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย             ค่าวัสดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงิน หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
1 งานวางท่อ ค.ส.ล. ประมาณราคานี้อ้างอิง

1.1 งานขุดดิน(น้ ามันดีเซล 31 บาท/ลิตร+ระยะทางขนทิ้งรถ 6 ล้อรัศมี 5 กม.) 112.20      ลบ.ม. -               -               99.00            11,107.80      11,107.80              ราคาวัสดุก่อสร้างของ
1.2  ทรายหยาบรองพื้น 2.38         ลบ.ม. 470.00           1,118.60        99.00            235.62          1,354.22               สนง.พาณิชย์จังหวัด
1.3 คอนกรีต หยาบ หนา 0.10 ม. 5.10         ลบ.ม. 1,680.00        8,568.00        306.00           1,560.60        10,128.60              เชียงใหม่ประจ าเดือน
1.4 งานทรายถมรอบท่อ 65.28        ลบ.ม. 373.00           24,349.44       99.00            6,462.72        30,812.16              ธ นวาคม  2558
1.5 ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น 3 34.00        ท่อน 2,170.00        73,780.00       510.00           17,340.00      91,120.00              และอ้างอิงค่าแรงจาก
1.6 งานยาแนวท่อ 1.36         ตร.ม. -               -               -               -               -                      หลักเกณฑ์ก าหนดราคา

-ทรายหยาบ 0.30         ลบ.ม. 470.00           140.62           -               -               140.62                  กลางตามมติ ครม.13
-ปูนซีเมนต์ผสม 0.54         ถุง 156.00           84.86            -               -               84.86                   มี.ค.2555 และ ฉบับ

1.7 งานถมหินคลุกรอบท่อ 25.50        ลบ.ม. 580.00           14,790.00       99.00            2,524.50        17,314.50              
2 งานบ่อพัก ค.ส.ล. 4.00         บ่อ 12,000.00       48,000.00       5,000.00        20,000.00      68,000.00              ปรับปรุง เดือน

รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน   170,831.52     59,231.24 230,062.76 ตุลาคม 2558

บัญชแีสดงปริมาณวัสดแุละราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

(นายสุชาติ  ตันมา)


