
แบบ  ปร.6

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยส้ม

สถานที ่  บ้านห้วยส้ม  หมู่ที.่3  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

จุดที ่1  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 52.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 156.00  ตร.ม.

จุดที ่2  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 45.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 180.00  ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแ่นบ  มีจ านวน 4 แผ่น ราคาน้ ามันดีเซลที ่อ.เมือง  ลิตรละ               บาท

ก าหนดราคากลางเมื่อวันที่

ล าดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 รวมค่าใช้จ่ายทัง้โครงการ 177,000.00                   

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 177,000.00                   

ตัวอักษร หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ านวน 336.00                         526.79       บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ………………………………………………… ประธานกรรมการ

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

(ลงชื่อ) ……………………………………………. เหน็ชอบ

(นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

……………………………………………. อนุมัติ

(ลงชื่อ) (นายแจ๊ก                ธสิงค์ ) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



จุดที ่1  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 3.00 ม.ยาว 52.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 156.00  ตร.ม.

จุดที ่2  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 45.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 180.00  ตร.ม.



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหว้ยส้ม

สถานที่   บา้นหว้ยส้ม  หมู่ที.่3  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

จุดที่ 1  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 ม.ยาว 52.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 156.00  ตร.ม.

จุดที่ 2  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 45.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 180.00  ตร.ม.

  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน แผ่น

ก าหนดราคากลางเมื่อวนัที่

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง

(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 137,466.80 1.2726 174,940.25

2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ 0.00 - 0.00  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

3 ปา้ยโครงการ 1  ปา้ย 3,000.00 - 3,000.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

 - เงินประกันผลงานหกั 0%

สรุป รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 177,940.25

คิดเพยีง 177,000.00

(ตัวอักษร) 

ขนาดเนื้อที่อาคาร    จ านวน   336.00 ม. เฉล่ีย 526.79 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

ประธานกรรมการ

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน

ระยะเวลาก่อสร้าง         วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.

(นายศิวกร  ใจบญุมี)

…………………………………………………

(นายสมรส  ประสมสวย)

…………………………………………….

(นายณฐาภพ  ยาปนั)

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

…………………………………………………



 



แบบ ปร.4

จดุที่ 1  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 ม.ยาว 52.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 156.00  ตร.ม.

สถานท่ี   บา้นหว้ยส้ม  หมู่ที่ .3  ต.เจดียห์ลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

รวมทุกจดุ

1 หมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง - ตร.ม.

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - 148.00         -            - 

งานปรับเกรด 336.00 ตร.ม. - - 3.00             1,008.00     1,008.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 21.00 ลบ.ม. 177.00        3,717.00        99.00           2,079.00     5,796.00 

งานคอนกรีตโครงสร้าง 

คอนกรีต ค.2  Str.240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) 50.40 ลบ.ม. 1,670.00 84,168.00 436.00 21,974.40 106,142.40

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม. 336.00    ตร.ม. 35.00          11,760.00      5.00             1,680.00     13,440.00       

  - เหล็ก RB Ø 15mm. 3.00        เส้น 323.00        969.00           79.00           237.00       1,206.00        

งานไม้แบบ 29.00      ตร.ม. -             -                133.00         3,857.00     3,857.00        

ไม้แบบ  คิดเพยีง 60% 17.40      251.00        4,367.40        -              -            4,367.40        

งานรอยต่อ 66.00      ม. 25.00          1,650.00        -              -            1,650.00        

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 137,466.80     

(ลงชื่อ) ………………………………………………… ประธานกรรมการ

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจา้หน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

จดุที่ 2  ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 45.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 180.00  ตร.ม.

โครงการกอ่สร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหว้ยส้ม

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดียห์ลวง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



แบบ ปร.4

โครงการกอ่สร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหว้ยส้ม

สถานท่ี   บา้นหว้ยส้ม  หมู่ที่ .3  ต.เจดียห์ลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (เทศบาลซอย.2)

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 หมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - 148.00         -            - 

งานปรับเกรด 156.00 ตร.ม. - - 3.00             468.00       468.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 9.75 ลบ.ม. 195.00        1,901.25        99.00           965.25       2,866.50 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 23.40 ลบ.ม. 1,700.00     39,780.00      436.00         10,202.40   49,982.40       

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง 156.00    ตร.ม. 35.00          5,460.00        5.00             780.00       6,240.00        

  - เหล็ก RB Ø 15mm. -         เส้น -             -                -              -            -                

 งานไม้แบบ 15.60      ตร.ม. 250.00        3,900.00        133.00         2,074.80     5,974.80        

งานรอยต่อ 15.00      ม. 25.00          375.00           -              -            375.00           

งานวางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.60 ม. -         ท่อน 1,450.00     

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 65,906.70       

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

ล าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและแรงงานจ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 ม.ยาว 52.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 156.00  ตร.ม.

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดียห์ลวง



แบบ ปร.4

โครงการกอ่สร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหว้ยส้ม

สถานท่ี   บา้นหว้ยส้ม  หมู่ที่ .3  ต.เจดียห์ลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

หมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - -              -            - 

งานปรับเกรด 180.00 ตร.ม. - - 3.00             540.00       540.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 11.25 ลบ.ม. 195.00        2,193.75        99.00           1,113.75     3,307.50 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 27.00 ลบ.ม. 1,700.00     45,900.00      436.00         11,772.00   57,672.00       

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง 180.00    ตร.ม. 35.00          6,300.00        5.00             900.00       7,200.00        

  - เหล็ก RB Ø 15mm. -         เส้น -             -                -              -            -                

 งานไม้แบบ 13.50      ตร.ม. 250.00        3,375.00        133.00         1,795.50     5,170.50        

งานรอยต่อ 51.00      ตร.ม. 25.00          1,275.00        -              -            1,275.00        

งานวางท่อ ค.ส.ล.Ø 0.60 ม. -         ท่อน -             

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 75,165.00       

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดียห์ลวง

ค่าแรงงาน

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 ม.ยาว 45.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 180.00  ตร.ม.

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ


