
แบบ  ปร.6

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยหมอเฒ่า  หมู่ที ่ 5

สถานที ่  บ้านห้วยหมอเฒ่า  หมู่ที.่5  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 47.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า 141.00  ตร.ม.
ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  2.50 ม. ยาว 22.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกวา่  55.00  ตร.ม.

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  3.00 ม. ยาว 19.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกวา่ 57.00  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 133,000.00                   

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 133,000.00                   

ตัวอักษร หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ านวน 253.00                         525.69       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  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมู่ที่  5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 47.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า 141.00  ตร.ม.
ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  2.50 ม. ยาว 22.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกวา่  55.00  ตร.ม.

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  3.00 ม. ยาว 19.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกวา่ 57.00  ตร.ม.

สถานที่   บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมู่ที่.5  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 102,560.50 1.2726 130,518.49

2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ 0.00 - 0.00  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

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

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

 - เงินประกันผลงานหกั 0%

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 133,518.49

คิดเพยีง 133,000.00

(ตัวอักษร) 

ขนาดเน้ือที่อาคาร    จ านวน   253.00 ม. เฉลี่ย 525.69 บาท/ตร.ม.

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

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ)…………………………………………………กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …………………………………………….กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน

ระยะเวลาก่อสร้าง         วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.



 



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมูท่ี ่ 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 47.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล.  ไมน้่อยกว่า 141.00  ตร.ม.

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว 22.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล.  ไมน้่อยกว่า  55.00  ตร.ม.

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 19.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล.  ไมน้่อยกว่า 57.00  ตร.ม.

สถานที ่  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมูท่ี่ .5  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

รวมทกุจุด

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 253.00 ตร.ม.

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - -              -            - 

งานปรับเกรด 253.00 ตร.ม. - - 3.00             759.00       759.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 15.75 ลบ.ม. 177.00      2,787.75       99.00           1,559.25     4,347.00 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2

คอนกรีต ค.2  Str.240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) 37.75 ลบ.ม. 1,670.00 63,042.50 436.00 16,459.00 79,501.50

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม. 253.00     ตร.ม. 35.00        8,855.00       5.00             1,265.00     10,120.00      

  - เหล็ก RB Ø 159mm. -          เส้น -           -              -              -            -               

 งานไม้แบบ 26.00      ตร.ม. -           -              133.00         3,458.00     3,458.00       

ไม้แบบคิดเพยีง 60% 15.00      ตร.ม. 250.00      3,750.00       -              -            3,750.00       

งานรอยต่อ 25.00      ม. 25.00        625.00         -              -            625.00          

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

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 102,560.50   

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

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจา้หน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมูท่ี ่ 5

สถานที ่  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมูท่ี่ .5  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

ขา้งบา้น นายศักดิ ์ ชยันันท์

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 141.00 ตร.ม. รวมปกี 2ขา้ง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - 148.00         -            - 

งานปรับเกรด 141.00 ตร.ม. - - 3.00             423.00       423.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 8.81 ลบ.ม. 195.00      1,718.44       99.00           872.44       2,590.88 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 21.15 ลบ.ม. 1,700.00    35,955.00     436.00         9,221.40     45,176.40      

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง 141.00     ตร.ม. 35.00        4,935.00       5.00             705.00       5,640.00       

  - เหล็ก RB Ø 159mm. -          เส้น -           -              -              -            -               

 งานไม้แบบ 14.10      ตร.ม. 250.00      3,525.00       133.00         1,875.30     5,400.30       

งานรอยต่อ 12.00      ม. 25.00        300.00         -              -            300.00          

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

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 59,530.58    

(ลงชื่อ) …………………………………………..............……… ประมาณการ ตรวจ

(นายพธิะพร   บญุยนื) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

แบบ ปร.4

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 47.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล.  ไมน้่อยกว่า 141.00  ตร.ม.

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

…………………………………………..…………

นายช่างโยธา (นายสมรส  ประสมสวย)



โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมูท่ี ่ 5

สถานที ่  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมูท่ี่ .5  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

ขา้งบา้นพ่ีสา  สล่าวร

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 55.00 ตร.ม. รวมปกี 2ขา้ง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - 148.00         -            - 

งานปรับเกรด 55.00 ตร.ม. - - 3.00             165.00       165.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 3.44 ลบ.ม. 195.00      670.31         99.00           340.31       1,010.63 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 8.25 ลบ.ม. 1,700.00    14,025.00     436.00         3,597.00     17,622.00      

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง 55.00      ตร.ม. 35.00        1,925.00       5.00             275.00       2,200.00       

  - เหล็ก RB Ø 159mm. -          เส้น -           -              -              -            -               

 งานไม้แบบ 6.60        ตร.ม. 250.00      1,650.00       133.00         877.80       2,527.80       

งานรอยต่อ 7.50        ม. 25.00        187.50         -              -            187.50          

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

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 23,712.93    

1.2726         30,177.07 

(ลงชื่อ) …………………………………………..............……… ประมาณการ ตรวจ

(นายพธิะพร   บญุยนื) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมูท่ี ่ 5

สถานที ่  บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมูท่ี่ .5  ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

บา้นนายสุนทร  สิทธมิาศ

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 57.00 ตร.ม. รวมปกี 2ขา้ง

งานดินขดุ - ลบ.ม. - - 148.00         -            - 

งานปรับเกรด 57.00 ตร.ม. - - 3.00             171.00       171.00 

งานทรายหยาบรองพืน้ 3.56 ลบ.ม. 195.00      694.69         99.00           352.69       1,047.38 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค .2 8.55 ลบ.ม. 1,700.00    14,535.00     436.00         3,727.80     18,262.80      

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว 22.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล.  ไมน้่อยกว่า  55.00  ตร.ม.

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน

หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน

หมายเหตุ

…………………………………………..…………

นายช่างโยธา (นายสมรส  ประสมสวย)

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

หมายเหตุ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 19.00 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมพ้ืีนที ่ค.ส.ล.  ไมน้่อยกว่า 57.00  ตร.ม.

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ล าดับที่ รายการ จ านวน



  - ลวดตะแกรง 57.00      ตร.ม. 35.00        1,995.00       5.00             285.00       2,280.00       

  - เหล็ก RB Ø 159mm. -          เส้น -           -              -              -            -               

 งานไม้แบบ 5.70        ตร.ม. 250.00      1,425.00       133.00         758.10       2,183.10       

งานรอยต่อ 6.00        ม. 25.00        150.00         -              -            150.00          

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

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 24,094.28    

1.2726         30,662.37 

(ลงชื่อ) …………………………………………..............……… ประมาณการ ตรวจ

(นายพธิะพร   บญุยนื) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

…………………………………………..…………

นายช่างโยธา (นายสมรส  ประสมสวย)





หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง



หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง



หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง


