
แบบ  ปร.6

ชือ่โครงการ/งานกอ่สร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 330 ม.  หนา 0.15 ม.  หรือมพีื้นที่ คสล.รวมไมน่อ้ยกว่า 1,980.00  ตร.ม.
สถานที่ รร.เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ๑ ต.เจดีย์หลวง  อ.แมส่รวย  จ.เชียงราย
หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ  มจี านวน
ก าหนดราคากลางเมือ่วันที่ ราคาน้ ามนัดีเซลที่ อ.เมอืง  ลิตรละ  30.00-30.99  บาท
ล าดับที่ รายการ ค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

1 กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง 1,000,000.00                   

สรุป รวมราคาค่ากอ่สร้างทั้งโครงการ 1,000,000.00                   
ตัวอกัษร หน่ึงลา้นบาทถ้วน
ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร  จ านวน 1,980.00                         ตร.ม. เฉล่ีย 505.05    

(ลงชือ่) ………………………………………………… ประธานกรรมการ
(นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชือ่) ………………………………………………… กรรมการ
(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชือ่) ……………………………………………. กรรมการ
(นางนวพร  จุมปอูา) จนท.วิเคราะหน์โยบายและแผน

(ลงชือ่) …………………………………………….. เหน็ชอบ
(นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชือ่) ……………………………………………... อนมุติั
(นายแจ๊ก  ธิสงค์) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



บาท/ตร.ม.



แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 330 ม.  หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,980.00  ตร.ม.
สถานที่ รร.เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง ๑ ต.เจดียห์ลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย
  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดียห์ลวง จ านวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน แผ่น
ก าหนดราคากลาง เมือ่วันที่  16   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทุน

(บาท)
Factor F

รวมค่ากอ่สร้าง
(บาท)

1 ค่าวัสดุและค่าแรง 807,837.30 1.2726 1,028,053.75
2 ค่าใช้จา่ยพิเศษอื่นๆ - - -  - ดอกเบีย้เงินกู้ 7%
3 ป้ายโครงการ  1  ป้าย 3,000.00                - 3,000.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจา่ย 0%
 - เงินประกนัผลงานหัก 0%

สรุป รวมค่าวัสดุเป็นเงินทั้งส้ิน 1,031,053.75  
คิดเพียง 1,000,000.00
(ตัวอกัษร) 
ขนาดเนือ้ที่อาคาร    จ านวน   1,980.00                ตร.ม. เฉล่ีย 505.05 บาท/ตร.ม.
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) …………………………………………………
(นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ
(นายสมรส  ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ
(นางนวพร  จมุปูอา) จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

สรุปการก าหนดราคากลางค่ากอ่สร้าง  

หน่ึงล้านบาทถ้วน

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,980.00  ตร.ม.

ประธานกรรมการ



ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร.4

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 330 ม.  หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 1,980.00  ตร.ม.
สถานที่  รร.เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง ๑ ต.เจดียห์ลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย
แบบ   ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดียห์ลวง
ก าหนดราคากลาง ราคาน้ ามันดีเซลที่ อ.เมือง  ลิตรละ  27.69    บาท

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน
1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานปรับเกรดพื้นที่ (ขนาดกลาง) 2,310.00       ตร.ม. - - 3.33             7,692.30             7,692.30                 
งานทรายหยาบรองพื้น 123.00          ลบ.ม. 200.00          24,600.00        99.00           12,177.00           36,777.00               
งานคอนกรีตโครงสร้าง(คอนกรีตผสมเสร็จ  str.240ksc.) 297.00          ลบ.ม. 1,663.00       493,911.00      436.00         129,492.00         623,403.00              
  -Wire  Mesh Ø 4 มม. ขนาด 0.20 x0.20 ม.# 1,980.00       ตร.ม. 35.00           69,300.00        5.00             9,900.00             79,200.00               
  - เหล็ก RB  Ø 15 มม. 35.00           เส้น 315.00          11,025.00        47.00           1,645.00             12,670.00               
งานไม้แบบ 90.00           ตร.ม. -              -                133.00         11,970.00           11,970.00               
  - ไม้แบบ (60%) 54.00           ลบ.ฟ. 250.00          13,500.00        -              -                    13,500.00               
งานรอยต่อ Joint 500.00          ม. 25.00           12,500.00        -              -                    12,500.00               
งานดินถมพร้อมบดอดั 80.00           ลบ.ม. 100.00 8,000.00 -              -                    8,000.00 บดอดัแน่น
งานดินถมไหล่ทาง 25.00           ลบ.ม. 75.00 1,875.00 10.00           250.00               2,125.00
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 807,837.30
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) …………………………………………………
(นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ
(นายสมรส  ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ
(นางนวพร  จมุปูอา) จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

ประธานกรรมการ

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวัดเชียงราย

หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานล าดับที่ รายการ จ านวน

เมือ่วันที่  16   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

หน่วย




