
แบบ  ปร.6

โครงการ:  ซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ ด้วยดินลูกรัง
สถานที ่ บ้านห้วยส้ม  หมู่ที ่3   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ปริมาณงาน  ขนาดกว้างเฉล่ีย 3.00 ม. ยาวรวม  66.00 ม.  ถมสูงเฉล่ีย 1.60 ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแ่นบ  มีจ านวน ราคาน้ ามันดีเซลที ่อ.เมือง  ลิตรละ               บาท
ก าหนดราคากลางเมื่อวันที่
ล าดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 รวมค่าใช้จ่ายทัง้โครงการ 225,000.00                   

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 225,000.00                   
ตัวอักษร สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ านวน 200.00                         1,125.00    บาท/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





แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
โครงการ:  ซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ ด้วยดินลูกรัง
สถานที ่ บ้านห้วยส้ม  หมูท่ี ่3   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (รายะเอียดตามแบบ  ปร.4)
ปริมาณงาน  ขนาดกว้างเฉลีย่ 3.00 ม. ยาวรวม  66.00 ม.  ถมสูงเฉลีย่ 1.60 ม.
  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน แผ่น
ก าหนดราคากลางเมือ่วันที่

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทุน

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 163,102.00 1.2726 207,563.61
2 ค่าวสัดุและค่าแรงงานซ่อมแซมผิวถนน 13,520.00 1.0700 14,466.40  - ดอกเบีย้เงินกู้ 7%
3 ป้ายโครงการ 1  ป้าย 3,000.00          - 3,000.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - เงินประกันผลงานหัก 0%

สรุป รวมค่าวสัดุป็นเงินทัง้ส้ิน 225,030.01  
คิดเพียง 225,000.00
(ตัวอักษร) 
ขนาดเน้ือทีอ่าคาร    จ านวน   66.00 ม. เฉลีย่ 3,409.09 บาท/ตร.ม.

(ลงชือ่) ประธานกรรมการ

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชือ่) กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชือ่) กรรมการ

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทะเบียนและบัตร

…………………………………………….

(นายณฐาภพ  ยาปัน)

สองแสนสองหมืน่ห้าพันบาทถว้น

ระยะเวลาก่อสร้าง         วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

…………………………………………………

(นายศิวกร  ใจบุญมี)

…………………………………………………
(นายสมรส  ประสมสวย)



แบบ ปร.4

โครงการ:  ซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ ดว้ยดนิลูกรัง

สถานที ่ บา้นหว้ยส้ม  หมูท่ี ่3   ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย จ.เชยีงราย 

แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
1 งานซ่อมแซมและปอ้งกนัตล่ิง 1.00 งาน - -

 งานกล่อง GABIONS 1.00x2.00x0.50 6.00 กล่อง 1,544.00 9,264.00 0.00 0.00 9,264.00 รวมค่าวัสดุและแรงงาน
  - กลอ่งลวดตาขา่ยบรรจุหนิใหญ่ 6.00 กล่อง
  - แผ่นใยสังเคราะห ์ 6.00 ตร.ม.
  - หนิใหญค่ละขนาด 6.00 ลบ.ม.
งานกล่อง GABIONS 1.00x2.00x1.00 28.00 กล่อง 2,819.00 78,932.00 0.00 0.00 78,932.00 รวมค่าวัสดุและแรงงาน
  - กลอ่งลวดตาขา่ยบรรจุหนิใหญ่ 28.00 กล่อง
  - แผ่นใยสังเคราะห ์ 56.00 ตร.ม.
  - หนิใหญค่ละขนาด 56.00 ลบ.ม.
งานกล่อง MATTRESS 2.00x3.00x0.30 22.00 กล่อง 3,348.00 73,656.00 0.00 0.00 73,656.00 รวมค่าวัสดุและแรงงาน
  - กลอ่งลวดตาขา่ยบรรจุหนิใหญ่ 33.00 กล่อง
  - ทรายถม 39.00 ตร.ม.
  - แผ่นใยสังเคราะห ์ 198.00 ตร.ม.
  - หนิใหญค่ละขนาด 40.00 ลบ.ม.

2 งานขดุลอกปรับแต่งตล่ิง ความยาว 250.00 ม. 500.00   ตร.ม. - - 2.50 1,250.00 1,250.00
รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 163,102.00
งานซ่อมแซมผิวถนน

3 งานดินถมพร้อมบดทับ 169.00 ลบ.ม. 70.00 11,830.00 10.00 1,690.00 13,520.00

รวมงานซ่อมแซมผิวถนน 13,520.00

(ลงชื่อ) ..............................................................................ประธานกรรมการ

(นายศิวกร  ใจบญุมี) หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ

(ลงชื่อ)..............................................................................กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย ) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ..............................................................................กรรมการ

(นายณฐาภพ  ยาปนั) เจา้หน้าที่บริหารงานทะเบยีนและบตัร

ค่าแรงงานค่าวสัดุ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

ราคาน้า้มันเช้ือเพลงิโซลา่ ลติรละ 30.79 บาท

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง  อ าเภอแมส่รวย  จังหวัดเชยีงราย

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง

ปริมาณงาน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวรวม  66.00 ม.  ถมสูงเฉลี่ย 1.60 ม.


