
แบบ  ปร.6

โครงการกอ่สร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหมอเฒ่า  หมูท่ี.่ 8

ปริมาณงาน  ขนาดกว้างเฉล่ีย 2.25  ม.  ยาว  12.00 ม.  หนา  0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  27.00  ตร.ม.

สถานที่   บ้านห้วยหมอเฒ่า  หมูท่ี.่8   ต.เจดียห์ลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

หน่วยงานเจา้ของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ  มีจ านวน 4 แผ่น ราคาน้ ามันดีเซลที่ อ.เมือง  ลิตรละ               บาท

ก าหนดราคากลางเมือ่วันที่

ล าดับที่ รายการ ค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

1 รวมค่าใช้จา่ยทั้งโครงการ 13,000.00                     

สรุป รวมราคาค่ากอ่สร้างทั้งโครงการ 13,000.00                     

ตัวอกัษร หน่ึงหมืน่สามพันบาทถ้วน

ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร  จ านวน 225.00                         57.78        บาท/ตร.ม.

(ลงชือ่) ………………………………………………… ประธานกรรมการ

(นายศิวกร  ใจบุญมี) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชือ่) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชือ่) ……………………………………………. กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปัน) เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทะเบียนและบัตร

(ลงชือ่) ……………………………………………. เห็นชอบ

(นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชือ่) ……………………………………………. อนุมัติ

(นายแจ๊ก                ธสิงค์) นายกเทศมนตรีต าบลเจดียห์ลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง





แบบ ปร.5

สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  

ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน

โครงการก่อสรา้ง  ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมู่ที่. 8

ปรมิาณงาน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.25  ม.  ยาว  12.00 ม.  หนา  0.15 ม. หรอืมีพ้ืนที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า  27.00  ตร.ม.

สถานที่   บา้นหว้ยหมอเฒ่า  หมู่ที.่8   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง

(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 10,989.50 1.2726 13,985.24

2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ 0.00 - 0.00  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

3 ปา้ยโครงการ -  ปา้ย 0.00 - 0.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

 - เงินประกันผลงานหกั 0%

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 13,985.24

คิดเพยีง 13,000.00

(ตัวอักษร) 

ขนาดเน้ือที่อาคาร    จ านวน   27.00 ม. เฉลี่ย 481.48 บาท/ตร.ม.

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

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ)…………………………………………………กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …………………………………………….กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หน่ึงหมื่นสามพันบาทถ้วน

ระยะเวลาก่อสร้าง         วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.



 



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็บ้านห้วยหมอเฒ่า  หมู่ที.่ 8

สถานที่   บ้านห้วยหมอเฒ่า  หมู่ที.่8   ต.เจดยีห์ลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 หมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 27.00 ตร.ม.

งานปรับเกรด 27.00 ตร.ม. - - 3.00          81.00          81.00 

งานทรายหยาบรองพื้น 1.50 ลบ.ม. 177.00       265.50        99.00        148.50         414.00 

งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2

คอนกรีต ค.2  Str.240 ksc.(ทรงลูกบาศก์) 4.00 ลบ.ม. 1,670.00 6,680.00 436.00 1,744.00 8,424.00

งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - ลวดตะแกรง wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20 ม. 27.00      ตร.ม. 35.00         945.00        5.00          135.00         1,080.00          

 งานไมแ้บบ 3.50       ตร.ม. -            -             133.00      465.50         465.50            

ไมแ้บบ คิดเพียง 60% 2.10       250.00       525.00        -           -              525.00            

รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 10,989.50       

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

(นายศิวกร  ใจบุญม)ี หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปัน) เจา้หน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน
ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

แบบรายการประมาณการ

เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้งเฉลี่ย 2.25  ม.  ยาว  12.00 ม.  หนา  0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ ค.ส.ล.  ไม่น้อยกวา่  27.00  ตร.ม.

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย


