บัญชีประมาณการ
โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)
ปริมาณงาน
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านกอก ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ตามแบบ
เลขที่ 60/2559 ของอบต.เชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
หน่วยงาน
อบต.เชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลาดับที่

รายการ

จานวน

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

ราคาทุน

FN

(บาท)
1 งานดิน
1.1 งานถางป่าขุดตอ
-ขนาดเบา
2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง
2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต
-งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
3 งานผิวทาง

ราคาต่อหน่วย x FN

(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

324.00

ม2

1.68

544.32 1.3592

2.28

739.84

16.20

ม3

347.83

5,634.84 1.3592

472.77

7,658.87

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
-ผิวทางปอร์ตแลนด์ซเี มนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.

-รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)

324.00 ม2
48.60 ม.
1.00 ป้าย

4 ป้ายโครงการ
รวมราคา
ค่าขนส่งคิดที่ 22 กม. จาก อ.เชียงกลาง
รวมราคาทั้งหมด
คิดเป็นราคา
ราคา(ตัวอักษร)
(ลงชือ่ )..................................................ประมาณราคา
(นายวีระชัย วุฒ)ิ
นายช่างโยธาปฏิบัตงิ าน
(ลงชือ่ )................................................... ตรวจสอบ
(นายสยามรัตน์ ขันทะสีมา)
ผู้อานวยการกองช่าง

384.00 124,416.72 1.3592
50.51 2,454.81 1.3592
0.00

(ลงชือ่ )จ.ส.อ..................................................เห็นชอบ
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัด อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

(ลงชือ่ )...................................................... ผู้อนุมตั ิ
(นายสามารถ ขอดเตชะ)
นายก อบต.เชียงกลางพญาแก้ว

521.94 169,107.21
68.65 3,336.58
0.00
180,842.50
19,900.00
200,742.50
200,000.00
สองแสนบาทถ้วน

บัญชีราคากลาง
โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. (ชนิ ดไม่มีไหล่ทาง)
ปริมาณงาน
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 81.00 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้ าง หมู่ที่ 8 บ้านกอก ตาบลเชียงกลาง อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ตามแบบ เลขที่ 60/2559 ของอบต.เชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
หน่ วยงาน
อบต.เชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่ าน
ราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลาดับที่

รายการ

จานวน

หน่ วย

ราคาต่ อหน่ วย

(บาท)
1 งานดิน
1.1 งานถางป่ าขุดตอ
-ขนาดเบา
2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง
2.1 งานวัสดุรองใต้ผวิ ทางคอนกรี ต
-งานทรายรองใต้ผวิ ทางคอนกรี ต
3 งานผิวทาง
3.1 งานผิวทางปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรี ต
-ผิวทางปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรี ต หนา 15 ซม.
-รอยต่อเผือ่ หดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)

ราคาทุน
(บาท)

FN

ราคากลาง
(บาท) (บาท)

ราคาต่ อหน่ วย x FN

0.00

ม2

1.68

0.00

1.3592

2.28

0.00

0.00

ม3

0.00

0.00

1.3592

0.00

0.00

0.00
0.00

ม2
ม.

0.00000
0.000000

0.00
0.00

1.3592
1.3592

0.00
0.00

0.00
0.00

-วัสดุถมไหล่ทาง
1.00 ป้ าย
0.00
4 ป้ ายโครงการ
รวมราคากลาง
0.00
ค่าขนส่ งคิดที่ 22 กม. จาก อ.เชียงกลาง
19,900.00
รวมราคากลางทั้งหมด
19,900.00
คิดเป็ นราคากลาง
200,000.00
ราคากลาง(ตัวอักษร)
สองแสนบาทถ้วน
คณะกรรมการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคาสั่ง เลขที่ 316/2559 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
(ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการกาหนดราคากลาง (ลงชื่อ)...................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นายสยามรัตน์ ขันทะสี มา)
(นางสาวชญานี ฝี ปากเพราะ)
ผอ.กองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
(ลงชื่ อ).....................................กรรมการกาหนดราคากลาง
(นายวีระชัย วุฒิ)
นายช่างโยธาปฎิบตั ิงาน
* หมายเหตุ ได้ใช้ราคากลางพาณิ ชย์ จ.น่ าน เดือน พฤศจิกายน 2559 เป็ นหลัก
และราคาวัสดุบางรายการได้ใช้ราคาตามท้องตลาด อ.เชียงกลาง - อ.ทุ่งช้าง - อ.ท่าวังผา - อ.ปั ว จ.น่าน
ราคาน้ ามันโซล่า อยูท่ ี่ 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร ที่ อ.เมืองน่าน

