
แบบ  ปร.6

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องหมอหงษ์

สถานที ่  บ้านร้องหมอหงษ์  หมู่ที.่6  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

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 20,000.00                     

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 20,000.00                     

ตัวอักษร สองหมื่นบาทถ้วน

ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ านวน 225.00                         88.89        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

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  4.00 ม.ยาว  9.50 ม.หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  38.00  ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



บาท/ตร.ม.

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  4.00 ม.ยาว  9.50 ม.หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  38.00  ตร.ม.



แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องหมอหงษ์

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  4.00 ม.ยาว  9.50 ม.หนา  0.15 ม. หรือมีพืน้ที ่ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  38.00  ตร.ม.

สถานที ่  บ้านร้องหมอหงษ์  หมู่ที.่6  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

ล าดับที่ รายการ

รวมค่างาน

ต้นทุน

(บาท)

Factor F
รวมค่าก่อสร้าง

(บาท)

1 ค่าวัสดุและค่าแรง 16,339.00 1.2726 20,793.01

2 ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ 0.00 - 0.00  - ดอกเบีย้เงินกู้ 7%

3 ป้ายโครงการ -  ป้าย 0.00 - 0.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

 - เงินประกันผลงานหัก 0%

สรุป รวมค่าวัสดุป็นเงินทัง้ส้ิน 20,793.01

คิดเพียง 20,000.00

(ตัวอักษร) 

ขนาดเนื้อทีอ่าคาร จ านวน   38.00 ม. เฉล่ีย 526.32 บาท/ตร.ม.

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

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ)…………………………………………………กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …………………………………………….กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

สองหมื่นบาทถ้วน

ระยะเวลาก่อสร้าง         วัน

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกว่า   -     ตร.ม.



 



แบบ ปร.4

โครงการกอ่สร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นร้องหมอหงษ์

สถานที่   บา้นร้องหมอหงษ ์ หมู่ที่.6  ต.เจดีย์หลวง  อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 

แบบ   

ต่อหนว่ย จ านวนเงิน ต่อหนว่ย จ านวนเงิน

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 38.00 ตร.ม.

งานดินขุดพร้อมขนทิ้ง 7.50 ลบ.ม. - - 148.00       1,110.00   1,110.00 

งานทรายหยาบรองพื้น 2.50 ลบ.ม. 177.00     442.50        99.00        247.50     690.00 

งานคอนกรีตโครงสร้าง 
คอนกรีต ค.2  Str.240 ksc.(ทรงลูกบาศก)์ 6.00 ลบ.ม. 1,670.00 10,020.00 436.00 2,616.00 12,636.00

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม. 38.00      ตร.ม. 35.00          1,330.00        5.00             190.00       1,520.00       

 งานไม้แบบ 1.00      ตร.ม. 250.00     250.00        133.00       133.00     383.00       

รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 16,339.00   

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

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจา้หน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

หมายเหตุจ านวน หนว่ย

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  4.00 ม.ยาว  9.50 ม.หนา  0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ค.ส.ล.  ไมน่อ้ยกว่า  38.00  ตร.ม.

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ล าดับที่ รายการ ค่าวสัดุและแรงงาน
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน


