
แบบ  ปร.6

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหล่ม 
ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 1.20 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 70.80  ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ยาว 46.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 69.75  ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 1.20 ม. ยาว 57.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 69.00  ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 51.00  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 169,000.00                   

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 169,000.00                   

ตัวอักษร หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ านวน 260.55                         648.63       บาท/ตร.ม.

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

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

(ลงชื่อ) ……………………………………………. เหน็ชอบ

(นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ……………………………………………. อนุมัติ

(นายแจ๊ก                ธสิงค์ ) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



บาท/ตร.ม.



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองหล่ม 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 1.20 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 70.80  ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 1.50 ม. ยาว 46.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 69.75  ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 1.20 ม. ยาว 57.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 69.00  ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 1.00 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 51.00  ตร.ม.

สถานที่   บา้นหนองหล่ม  หมู่ที.่4  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวนัที่

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง

(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 130,983.00 1.2726 166,688.97

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 169,688.97

คิดเพยีง 169,000.00

(ตัวอักษร) 

ขนาดเนื้อที่อาคาร    จ านวน   260.55 ม. เฉล่ีย 648.63 บาท/ตร.ม.

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

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ)…………………………………………………กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …………………………………………….กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพนับาทถ้วน

ระยะเวลาก่อสร้าง         วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.



 



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองหล่ม 

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 46.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล. ไมน้่อยกว่า 69.75  ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 57.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล. ไมน้่อยกว่า 69.00  ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล. ไมน้่อยกว่า 51.00  ตร.ม.

สถานที ่  บา้นหนองหล่ม  หมูท่ี่ .4  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

รวมทกุจุด

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - ตร.ม.

งานปรับเกรด 260.00 ตร.ม. - - 3.00             780.00       780.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 13.25 ลบ.ม. 177.00        2,345.25        99.00           1,311.75     3,657.00 

งานคอนกรีตโครงสร้าง

คอนกรีต ค.2  Str.240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) 39.00 ลบ.ม. 1,670.00 65,130.00 436.00 17,004.00 82,134.00

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม. 260.00     ตร.ม. 35.00          9,100.00        5.00             1,300.00     10,400.00      

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

 งานไม้แบบ 64.00      ตร.ม. 250.00        16,000.00      133.00         8,512.00     24,512.00      

ไม้แบบคิดเพยีง 60% 38.00      250.00        9,500.00        -              -            9,500.00       

งานรอยต่อ -          ม. -             -                -              -            -               

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 130,983.00   

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

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจา้หน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

รายการ ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุจ านวน หน่วย

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล. ไมน้่อยกว่า 70.80  ตร.ม.

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ล าดับที่
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองหล่ม 1                

สถานที ่  บา้นหนองหล่ม  หมูท่ี่ .4  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - 148.00         -            - 

งานปรับเกรด 70.80 ตร.ม. - - 3.00             212.40       212.40 

งานทรายหยาบรองพืน้ 4.43 ลบ.ม. 195.00        863.85           99.00           438.08       1,301.93 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 10.62 ลบ.ม. 1,700.00     18,054.00      436.00         4,630.32     22,684.32      

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง 70.80      ตร.ม. 35.00          2,478.00        5.00             354.00       2,832.00       

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

 งานไม้แบบ 17.70      ตร.ม. -             -                133.00         2,354.10     2,354.10       

ไม้แบบคิดเพยีง 60% 10.62      250.00        2,655.00        -              -            2,655.00       

งานรอยต่อ -          ม. 25.00          -                -              -            -               

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

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 32,039.75    

40,773.78    

แบบ ปร.4

จ านวน หน่วย หมายเหตุ

หลัง รร.เจดยีห์ลวง ทศิเหนือ  นายตอง พันธุแ์ก่นกล้า

รายการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล. ไมน้่อยกว่า 70.80  ตร.ม.

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ล าดับที่
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน

แบบรายการประมาณการ



โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองหล่ม 

สถานที ่  บา้นหนองหล่ม  หมูท่ี่ .4  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - -              -            - 

งานปรับเกรด 69.75 ตร.ม. - - 3.00             209.25       209.25 

งานทรายหยาบรองพืน้ 1.36 ลบ.ม. 195.00        265.20           99.00           134.64       399.84 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 10.46 ลบ.ม. 1,700.00     17,782.00      436.00         4,560.56     22,342.56      

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง 69.75      ตร.ม. 35.00          2,441.25        5.00             348.75       2,790.00       

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

 งานไม้แบบ 13.95      ตร.ม. -             -                133.00         1,855.35     1,855.35       

ไม้แบบคิดเพยีง 60% 8.37        250.00        2,092.50        -              -            2,092.50       

งานรอยต่อ -          ตร.ม. 25.00          -                -              -            -               

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

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 29,689.50    

37,782.86    

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ถนน ค .ส.ล.บา้นหนองหล่ม 

สถานที ่  บา้นหนองหล่ม  หมูท่ี่ .4  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - -              -            - 

งานปรับเกรด 69.00 ตร.ม. - - 3.00             207.00       207.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 4.31 ลบ.ม. 195.00        840.45           99.00           426.94       1,267.39 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 10.35 ลบ.ม. 1,700.00     17,595.00      436.00         4,512.60     22,107.60      

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง 69.00      ตร.ม. 35.00          2,415.00        5.00             345.00       2,760.00       

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

 งานไม้แบบ 17.25      ตร.ม. -             -                133.00         2,294.25     2,294.25       

ไม้แบบคิดเพยีง 60% 10.35      250.00        2,587.50        -              -            2,587.50       

งานรอยต่อ -          ตร.ม. 25.00          -                -              -            -               

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

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 31,223.74    

39,735.33    

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ
ค่าแรงงาน

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 57.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล. ไมน้่อยกว่า 69.00  ตร.ม.

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

หลัง รร.เจดยีห์ลวง   อ้ายเดช

แบบรายการประมาณการ

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 46.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล. ไมน้่อยกว่า 69.75  ตร.ม.



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหนองหล่ม 

สถานที ่  บา้นหนองหล่ม  หมูท่ี่ .4  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - -              -            - 

งานปรับเกรด 51.00 ตร.ม. - - 3.00             153.00       153.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 3.19 ลบ.ม. 195.00        621.56           99.00           315.56       937.13 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 7.65 ลบ.ม. 1,700.00     13,005.00      436.00         3,335.40     16,340.40      

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง 51.00      ตร.ม. 35.00          1,785.00        5.00             255.00       2,040.00       

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

 งานไม้แบบ 15.30      ตร.ม. -             -                133.00         2,034.90     2,034.90       

ไม้แบบคิดเพยีง 60% 9.18        250.00        2,295.00        -              -            2,295.00       

งานรอยต่อ -          ตร.ม. 25.00          -                -              -            -               

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

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 23,800.43    

30,288.42      

148,580.39    

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 51.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล. ไมน้่อยกว่า 51.00  ตร.ม.

หลัง รร.เจดยีห์ลวง นายจื่น  เดชวิไล

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง


