
 โครงการปรับปรุงผวิจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.ถนนสายสามแยกกลางหมู่บา้น (ช่วงบา้นนางสาวล าดวน  ใฝ่บุญ กวา้ง 4.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  - บา้นนายแกว้  ถาวร ) หมู่ท่ี 1  ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 280.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 1,120.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานตดัและร้ือผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม 1,120.00  ตร.ม. -                -                 116.00           129,920.00   129,920.00             ราคาวสัดุก่อสร้างของ
2 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดเบา) 1,120.00  ตร.ม. -                -                 1.23               1,377.60       1,377.60                 สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25บาท/ลิตร) -                 -                -                          เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 56.00        ลบ.ม. 421.00           23,576.00      99.00             5,544.00       29,120.00               กุมภาพนัธ์  2559
4 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 168.00      ลบ.ม. 1,775.00        298,200.00    306.00           51,408.00     349,608.00             และอา้งอิงค่าแรงจาก
5 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 1,120.00  ตร.ม. 29.59             33,140.80      5.00               5,600.00       38,740.80               หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6  เหล็ก RB 15 มม. 46.75        เสน้ 293.00           13,697.75      47.18             2,205.43       15,903.18               กลางตามมติ ครม.13
7 ไมแ้บบ 542.00      เมตร 18.53             10,043.26      -                -                10,043.26               มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 9.16          แผ่น 40.00             366.40           -                -                366.40                    ปรับปรุง เดือน
9 ยางแอสฟัลท์ 110.00      ลิตร 35.00             3,850.00        -                -                3,850.00                 ตุลาคม 2558

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 220.00      เมตร -                -                 14.69             3,231.80       3,231.80                 
10 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 11.68        ท่อน 46.27             540.43           -                -                540.43                    

รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   383,414.64    199,286.83   582,701.47             

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน า้ค .ส.ล. (งานถนน ค.ส.ล.)
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.บา้นนนายนิคม  พทุธิจกัร์ กวา้ง 3.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 40.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 120.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา)120.00      ตร.ม. -                -                 1.23               147.60          147.60                    ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 6.00          ลบ.ม. 421.50           2,529.00        99.00             594.00          3,123.00                 เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 18.00        ลบ.ม. 1,775.00        31,950.00      306.00           5,508.00       37,458.00               กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 120.00      ตร.ม. 29.59             3,550.80        5.00               600.00          4,150.80                 และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 4.55          เสน้ 294.00           1,337.70        47.18             214.64          1,552.34                 หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 80.00        เมตร 18.53             1,482.40        -                -                1,482.40                 กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 0.62          แผ่น 40.00             24.80             -                -                24.80                      มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 10.50        ลิตร 35.00             367.50           -                -                367.50                    ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 21.00        เมตร -                -                 14.69             308.49          308.49                    ตุลาคม 2558
9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 0.81          ท่อน 46.27             37.47             -                -                37.47                      

รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   41,279.67      7,372.73       48,652.40               

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน า้ค.ส.ล. งานวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล.
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.บา้นนนายนิคม  พทุธิจกัร์ ความยาววางท่อ ค.ส.ล. 7.00 เมตร (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

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

1.1 งานตดัถนน ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. -           ตร.ม. -                -                 -                -                -                          ราคาวสัดุก่อสร้างของ
1.2 งานขุดดิน 10.85        ลบ.ม. -                -                 51.00             553.35          553.35                    สนง.พาณิชยจ์งัหวดั
1.4 คอนกรีต หยาบ หนา 0.10 ม. 0.94          ลบ.ม. 1,680.00        1,579.20        306.00           287.64          1,866.84                 เชียงใหม่ประจ าเดือน
1.5 งานถมทรายหยาบหลงัท่อและรอบท่อ 6.79          ลบ.ม. 364.00           2,471.56        -                -                2,471.56                 กุมภาพนัธ์  2559
1.6 ท่อ ค.ส.ล.ø 0.60 ม.มอก.ชั้น 3 7.00          ท่อน 656.00           4,592.00        345.00           2,415.00       7,007.00                 และอา้งอิงค่าแรงจาก

(ค่าขนส่งอา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25บาท/ลิตร) -                 -                -                          หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
1.7 งานยาแนวท่อ 0.03          ลบ.ม. -                -                 -                -                -                          กลางตามมติ ครม.13

-ทรายหยาบ 0.06          ลบ.ม. 470.00           28.20             -                -                28.20                      มี.ค.2555 และ ฉบบั
-ปูนซีเมนตผ์สม 0.24          ถุง 153.00           36.72             -                -                36.72                      ปรับปรุง เดือน
รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   8,707.68        3,255.99 11,963.67 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(นายสุชาติ  ตนัมา)



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน า้ค.ส.ล. (งานขยายผวิจราจร)
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.บา้นนนายนิคม  พทุธิจกัร์ (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 25.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานตดัและร้ือผิวจราจร ค.ส.ล.เดิม 10.00        ตร.ม. -                -                 117.00           1,170.00       1,170.00                 ราคาวสัดุก่อสร้างของ
2 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดเบา) 25.00        ตร.ม. -                -                 1.23               30.75            30.75                      สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 1.25          ลบ.ม. 421.50           526.87           99.00             123.75          650.62                    กุมภาพนัธ์  2559
4 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 3.75          ลบ.ม. 1,775.00        6,656.25        306.00           1,147.50       7,803.75                 และอา้งอิงค่าแรงจาก
5 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 25.00        ตร.ม. 29.59             739.75           5.00               125.00          864.75                    หลกัเกณฑก์ าหนดราคา

กลางตามมติ ครม.13
มี.ค.2555 และ ฉบบั
ปรับปรุง เดือน
ตุลาคม 2558

รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   7,922.87        2,597.00       10,519.87               

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.ขา้งบา้นนายอ าเภอเนติ กวา้ง 4.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 55.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 220.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดเบา) 220.00      ตร.ม. -                -                 1.23               270.60          270.60                    ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 11.00        ลบ.ม. 421.50           4,636.50        99.00             1,089.00       5,725.50                 เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 33.00        ลบ.ม. 1,775.00        58,575.00      306.00           10,098.00     68,673.00               กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 220.00      ตร.ม. 29.59             6,509.80        5.00               1,100.00       7,609.80                 และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 8.50          เสน้ 294.00           2,499.00        47.18             400.98          2,899.98                 หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 95.00        เมตร 18.53             1,760.35        -                -                1,760.35                 กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 1.66          แผ่น 40.00             66.40             -                -                66.40                      มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 20.00        ลิตร 35.00             700.00           -                -                700.00                    ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 40.00        เมตร -                -                 14.69             587.60          587.60                    ตุลาคม 2558
9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 2.12          ท่อน 46.27             98.09             -                -                98.09                      

10 ไหล่ทางหินคลุก 6.60          ลบ.ม. 486.00           3,207.60        99.00             653.40          3,861.00                 
รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   78,052.74      14,199.58     92,252.32               

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)



 โครงการก่อสร้างขยายผวิจราจรสะพาน ค.ส.ล.และวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมราวเหล็กกันตก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.บา้นนายจนัทร์  ภิรมย ์และสะพานค.ส.ล.ขา้มล าเหมืองสารภีหลงัโรงงาน กวา้ง 0.50 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
   แหลมทองบล๊อก หมู่ท่ี 5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 51.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 25.50 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดเบา) 25.50        ตร.ม. -                -                 1.23               31.36            31.36                      ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 1.27          ลบ.ม. 421.50           535.30           99.00             125.73          661.03                    เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 3.82          ลบ.ม. 1,775.00        6,780.50        306.00           1,168.92       7,949.42                 กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 25.50        ตร.ม. 29.59             754.54           5.00               127.50          882.04                    และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 1.35          เสน้ 294.00           396.90           47.18             63.68            460.58                    หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 102.00      เมตร 18.53             1,890.06        -                -                1,890.06                 กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 0.20          แผ่น 40.00             8.00               -                -                8.00                         มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 2.25          ลิตร 35.00             78.75             14.92             33.57            112.32                    ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 4.50          เมตร -                -                 14.69             66.10            66.10                      ตุลาคม 2558
9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 0.37          ท่อน 46.27             17.11             -                -                17.11                      

รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   10,461.16      1,616.86       12,078.02               

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)



 โครงการก่อสร้างขยายผวิจราจรสะพาน ค.ส.ล.และวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมราวเหล็กกันตก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 (งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.) ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.บา้นนายจนัทร์  ภิรมย ์และสะพานค.ส.ล.ขา้มล าเหมืองสารภีหลงัโรงงานแหลมทองบล๊อกและวางท่อเหล่ียม ค.ส.ล.) (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
   หมู่ท่ี 5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานขุดดิน 24.30        ลบ.ม. -                -                 51.00             1,239.30       1,239.30                 ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.10 ม. 1.20          ลบ.ม. 421.50           505.80           99.00             118.80          624.60                    เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 งานคอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. 1.20          ลบ.ม. 1,680.00        2,016.00        306.00           367.20          2,383.20                 กุมภาพนัธ์  2559
4 งานวางท่อเหล่ียม ค.ส.ล.ขนาด 1.80 x1.50 ม. มาตรฐานใตผิ้วจราจร 5.00          ท่อน 13,200.00      66,000.00      2,435.00        12,175.00     78,175.00               และอา้งอิงค่าแรงจาก

มอก.1166 -2536 นน.3470 กก./ท่อน -                 -                -                          หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
งานขยายผิวจราจร หลงัท่อ -                 -                -                          กลางตามมติ ครม.13

5 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 1.80          ลบ.ม. 1,775.00        3,195.00        306.00           550.80          3,745.80                 มี.ค.2555 และ ฉบบั
6 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 12.00        ตร.ม. 31.00             372.00           5.00               60.00            432.00                    ปรับปรุง เดือน

-                 -                -                          ตุลาคม 2558
รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   72,088.80      14,511.10     86,599.90               

(นายสุชาติ  ตนัมา)

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



 โครงการก่อสร้างขยายผวิจราจรสะพาน ค.ส.ล.และวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.พร้อมราวเหล็กกันตก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 (งานราวเหล็กกนัตก) ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.บา้นนายจนัทร์  ภิรมย ์และสะพานค.ส.ล.ขา้มล าเหมืองสารภีหลงัโรงงานแหลมทองบล๊อก (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
   หมู่ท่ี 5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 0.90 เมตร ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ยาว 114 เมตร ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานราวเหล็กกันตก ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 ท่อเหล็กอาบสงักะสี ขนาด Ø1-1/2" 38.00        ท่อน 635.00           24,130.00      234.95           8,928.10       33,058.10               ราคาวสัดุก่อสร้างของ
2 ท่อเหล็กอาบสงักะสี ขนาด Ø 2" 30.40        ท่อน 794.00           24,137.60      293.78           8,930.91       33,068.51               สนง.พาณิชยจ์งัหวดั
3 ชุดเหล็ก Plate ติดตั้งเสา 76.00        ชุด 150.00           11,400.00      55.00             4,180.00       15,580.00               เชียงใหม่ประจ าเดือน
4 งานทาสีน ้ามนั 71.00        ตร.ม. 40.00             2,840.00        30.00             2,130.00       4,970.00                 กุมภาพนัธ์  2559

รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   62,507.60      24,169.01     86,676.61               และอา้งอิงค่าแรงจาก

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ราวเหล็กกนัตกสูง (นายสุชาติ  ตนัมา)



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.หอพกันางร าเพียร  ยนืบุญ กวา้ง 4.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 62.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 248.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดกลาง) 248.00      ตร.ม. -                -                 2.94               729.12          729.12                    ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 12.40        ลบ.ม. 421.50           5,226.60        99.00             1,227.60       6,454.20                 เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 37.20        ลบ.ม. 1,775.00        66,030.00      306.00           11,383.20     77,413.20               กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 248.00      ตร.ม. 29.28             7,261.44        5.00               1,240.00       8,501.44                 และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 9.35          เสน้ 296.00           2,767.60        47.18             441.08          3,208.68                 หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 124.00      เมตร 18.53             2,297.72        5.00               620.00          2,917.72                 กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 1.66          แผ่น 40.00             66.40             -                -                66.40                      มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 22.00        ลิตร 35.00             770.00           -                -                770.00                    ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 44.00        เมตร -                -                 14.69             646.36          646.36                    ตุลาคม 2558
9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 2.12          ท่อน 46.27             98.09             -                -                98.09                      

10 ไหล่ทางหินคลุก 7.44          ลบ.ม. 486.00           3,615.84        99.00             736.56          4,352.40                 
รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   88,133.69      17,023.92     105,157.61             

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.หลงัหอพกัภิรมย์ กวา้ง 3.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 49.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 147.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดกลาง) 147.00      ตร.ม. -                -                 2.94               432.18          432.18                    ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 7.35          ลบ.ม. 421.50           3,098.02        99.00             727.65          3,825.67                 เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 22.05        ลบ.ม. 1,775.00        39,138.75      306.00           6,747.30       45,886.05               กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 147.00      ตร.ม. 29.28             4,304.16        5.00               735.00          5,039.16                 และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 5.20          เสน้ 296.00           1,539.20        47.18             245.31          1,784.51                 หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 91.00        เมตร 18.53             1,686.23        5.00               455.00          2,141.23                 กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 0.62          แผ่น 40.00             24.80             -                -                24.80                      มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 12.00        ลิตร 35.00             420.00           -                -                420.00                    ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 24.00        เมตร -                -                 14.69             352.56          352.56                    ตุลาคม 2558
9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 0.81          ท่อน 46.27             37.47             -                -                37.47                      

10 ไหล่ทางหินคลุก 5.88          ลบ.ม. 486.00           2,857.68        99.00             582.12          3,439.80                 
รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   53,106.31      10,277.12     63,383.43               

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.สวนนายพรชยั  หวลทรง - สวนนางจนัทร์สุดา  ทาทอง กวา้ง 4.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 6  ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 108.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 432.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดเบา) 432.00      ตร.ม. -                -                 1.23               531.36          531.36                    ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 21.60        ลบ.ม. 421.50           9,104.40        99.00             2,138.40       11,242.80               เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 64.80        ลบ.ม. 1,775.00        115,020.00    306.00           19,828.80     134,848.80             กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 432.00      ตร.ม. 29.59             12,782.88      5.00               2,160.00       14,942.88               และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 17.00        เสน้ 294.00           4,998.00        47.18             801.97          5,799.97                 หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 178.00      เมตร 18.53             3,298.34        -                -                3,298.34                 กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 3.33          แผ่น 40.00             133.20           -                -                133.20                    มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 40.00        ลิตร 35.00             1,400.00        -                -                1,400.00                 ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 80.00        เมตร -                -                 14.69             1,175.20       1,175.20                 ตุลาคม 2558
9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 4.25          ท่อน 46.27             196.64           -                -                196.64                    

10 ไหล่ทางหินคลุก 12.96        ลบ.ม. 486.00           6,298.56        99.00             1,283.04       7,581.60                 
รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   153,232.02    27,918.77     181,150.79             

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.หนา้บา้นนายสมพงษ ์ เลิศวิเศษกุล - บา้นนายปุระชยั กวา้ง 3.50 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 6 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 122.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 427.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดเบา) 427.00      ตร.ม. -                -                 1.23               525.21          525.21                    ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 21.35        ลบ.ม. 421.50           8,999.02        99.00             2,113.65       11,112.67               เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 64.05        ลบ.ม. 1,775.00        113,688.75    306.00           19,599.30     133,288.05             กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 427.00      ตร.ม. 29.59             12,634.93      5.00               2,135.00       14,769.93               และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 17.25        เสน้ 296.00           5,106.00        47.18             813.76          5,919.76                 หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 244.00      เมตร 18.53             4,521.32        -                -                4,521.32                 กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 2.91          แผ่น 40.00             116.40           -                -                116.40                    มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 40.25        ลิตร 35.00             1,408.75        -                -                1,408.75                 ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 80.50        เมตร -                -                 14.69             1,182.54       1,182.54                 ตุลาคม 2558
9 ท่อ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.80 ม.มอก.ชั้น3 8.00          ท่อน 1,100.00        8,800.00        421.00           3,368.00       12,168.00               

รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   155,275.17    29,737.46     185,012.63             

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งานถนน ค.ส.ล.)
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.ทา้ยซอย40 (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 7  ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 80.50 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดเบา) 80.50        ตร.ม. -                -                 1.23               99.01            99.01                      ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 4.02          ลบ.ม. 421.50           1,694.43        99.00             397.98          2,092.41                 เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 12.07        ลบ.ม. 1,775.00        21,424.25      306.00           3,693.42       25,117.67               กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 80.50        ตร.ม. 29.59             2,381.99        5.00               402.50          2,784.49                 และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 4.55          เสน้ 294.00           1,337.70        47.18             214.64          1,552.34                 หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 40.00        เมตร 18.53             741.20           -                -                741.20                    กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 0.62          แผ่น 40.00             24.80             -                -                24.80                      มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 10.50        ลิตร 35.00             367.50           -                -                367.50                    ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 21.00        เมตร -                -                 14.69             308.49          308.49                    ตุลาคม 2558
9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 0.81          ท่อน 46.27             37.47             -                -                37.47                      

10 หินคลุก 2.80          ลบ.ม. 486.00           1,360.80        99.00             277.20          1,638.00                 
รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   29,370.14      5,393.24       34,763.38               

พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ประจ าปีงบประมาณ   2559 ________________

สถานท่ีก่อสร้าง  ซ.บา้นนายวีระเดช  อาเซ็ง กวา้ง 3.00 เมตร   (นายนิคม   สุทธิทองแท)้ ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ
  หมู่ท่ี 1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ยาว 59.00 เมตร   ________________ หน.ฝ่ายแบบแผนและ

ผูอ้อกแบบและรายการ กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง 177.00 ตารางเมตร   ก่อสร้าง กรรมการ
เจา้ของงาน กองช่าง   เทศบาลต าบลยางเน้ิง ________________

ประมาณราคาเม่ือวนัท่ี  17  มีนาคม  2559 แบบเลขท่ี (นายณรงคศ์กัด์ิ   พงษเ์จริญ) นายช่างโยธา กรรมการ
ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย            ค่าวสัดุ(บาท)    ค่าแรงงาน(บาท) รวมเงนิ หมายเหตุ

ต่อหน่วย รวม ต่อหน่วย รวม (บาท)
งานผิวจราจรคอนกรีต ประมาณราคาน้ีอา้งอิง

1 งานปรับเกล่ียแต่งและบดอดัคนัทางเดิม (งานถางป่าและขดุตอขนาดเบา) 177.00      ตร.ม. -                -                 1.23               217.71          217.71                    ราคาวสัดุก่อสร้างของ
(อา้งอิงราคาน ้ามนัดีเซล อ.สารภี 25 บาท/ลิตร) -                 -                -                          สนง.พาณิชยจ์งัหวดั

2 งานทรายหยาบปรับระดบัหนา 0.05 ม. 8.85          ลบ.ม. 421.50           3,730.27        99.00             876.15          4,606.42                 เชียงใหม่ประจ าเดือน
3 คอนกรีตโครงสร้างก าลงัอดั 240 กก./ตร.ซม. 26.55        ลบ.ม. 1,775.00        47,126.25      306.00           8,124.30       55,250.55               กุมภาพนัธ์  2559
4 เหล็กตะแกรง ส าเร็จรูปขนาด Ø 4 มม.@ 0.20 ม. 177.00      ตร.ม. 29.28             5,182.56        5.00               885.00          6,067.56                 และอา้งอิงค่าแรงจาก
5  เหล็ก RB 15 มม. 6.50          เสน้ 296.00           1,924.00        47.18             306.63          2,230.63                 หลกัเกณฑก์ าหนดราคา
6 ไมแ้บบ 106.00      เมตร 18.53             1,964.18        -                -                1,964.18                 กลางตามมติ ครม.13
7 โฟม (ขนาด 0.60x1.20ม.x1") 1.25          แผ่น 40.00             50.00             -                -                50.00                      มี.ค.2555 และ ฉบบั
8 ยางแอสฟัลท์ 15.00        ลิตร 35.00             525.00           -                -                525.00                    ปรับปรุง เดือน

-ค่าหยอดยางแอสฟัลท์ 30.00        เมตร -                -                 14.69             440.70          440.70                    ตุลาคม 2558
9 ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"(ยาวท่อนละ 4.00 ม.) 1.62          ท่อน 46.27             74.95             -                -                74.95                      

10 ไหล่ทางหินคลุก 7.08          ลบ.ม. 486.00           3,440.88        99.00             700.92          4,141.80                 
รวมราคาวสัดุและค่าแรงงาน   64,018.09      11,551.41     75,569.50               

บัญชีแสดงปริมาณวสัดุและราคาค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ (นายสุชาติ  ตนัมา)


