
แบบ  ปร.6

โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้้ารูปตัวยูแบบฝาปิด
สถานที ่ หมู่ 7   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ทางสายบ้านสันก้างปลา-บ้านศรีถ้อย ด้านทิศเหนือ)
ปริมาณงาน จุดที ่1  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 230.00 ม.ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.และบ่อพักน้้าพร้อมฝาปิด  จ้านวน 4 บ่อ 
ปริมาณงาน จุดที ่2  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 310.00 ม.ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.และบ่อพักน้้าพร้อมฝาปิด  จ้านวน 6 บ่อ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต้าบลเจดีย์หลวง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแ่นบ  มีจ้านวน ราคาน้้ามันดีเซลที ่อ.เมือง  ลิตรละ     26.29          บาท
ก้าหนดราคากลางเมื่อวันที่
ล้าดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 รวมค่าใช้จ่ายทัง้โครงการ 1,043,000.00               

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 1,043,000.00               
ตัวอักษร หน่ึงล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ้านวน 540.00                       1,931.48   บาท/ม.

(ลงชื่อ) ............................................................................ ประธานกรรมการ
(นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ............................................................................ กรรมการ
(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ............................................................................ กรรมการ
(นางสาวฉัตรแก้ว  พมิพว์าปี) นักพฒันาชุมชน

(ลงชื่อ) ............................................................................ เหน็ชอบ
          (นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ............................................................................ อนุมัติ
(นายแจ๊ก                ธสิงค์ ) นายกเทศมนตรีต้าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง



ปริมาณงาน จุดที ่1  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 230.00 ม.ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.และบ่อพักน้้าพร้อมฝาปิด  จ้านวน 4 บ่อ 
ปริมาณงาน จุดที ่2  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 310.00 ม.ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.และบ่อพักน้้าพร้อมฝาปิด  จ้านวน 6 บ่อ 



แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
โครงการก่อสร้าง  รางระบายน  ารูปตัวยูแบบฝาปิด 
สถานที ่ หมู ่7   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ทางสายบ้านสันก้างปลา-บ้านศรีถ้อย ด้านทิศเหนือ) (รายะเอียดตามแบบ  ปร.4)
ปริมาณงาน จุดที ่1  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 230.00 ม.ลึกเฉลีย่  0.50 ม.และบ่อพักน  าพร้อมฝาปิด  จ านวน 4 บ่อ 
ปริมาณงาน จุดที ่2  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 310.00 ม.ลึกเฉลีย่  0.50 ม.และบ่อพักน  าพร้อมฝาปิด  จ านวน 6 บ่อ 
  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ้านวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ้านวน แผ่น
ก าหนดราคากลางเมือ่วันที่

ล้าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทุน

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 817,427.73 1.2726 1,040,258.53
2 ค่าใช้จ่ายพิเศษอืน่ๆ - - -  - ดอกเบีย้เงินกู้ 7%
3 ป้ายโครงการ 1  ป้าย 3,000.00           - 3,000.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - เงินประกันผลงานหัก 0%

สรุป รวมค่าวสัดุป็นเงินทัง้ส้ิน 1,043,258.53  
คิดเพียง 1,043,000.00
(ตัวอักษร) 
ขนาดเนื อทีอ่าคาร    จ านวน   540.00 ม. เฉลีย่ 1,931.48 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชือ่) ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาล

(ลงชือ่) กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชือ่) กรรมการ
นักพัฒนาชุมชน

หนึง่ล้านส่ีหมืน่สามพันบาทถว้น

ระยะเวลาก่อสร้าง         วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.

............................................................................

............................................................................

............................................................................
(นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช)

(นายสมรส  ประสมสวย)

(นางสาวฉัตรแก้ว  พิมพ์วาปี)



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  รางระบายน  ารูปตัวยูแบบฝาปิด 

สถานที ่ หมู ่7   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ทางสายบ้านสันก้างปลา-บ้านศรีถ้อย ด้านทิศเหนือ)
แบบ   

ต่อหน่วย จา้นวนเงิน ต่อหน่วย จา้นวนเงิน

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
1.1 งานร้ือถอนถนน คสล.พร้อมขนทิง้ 1.00 เหมารวม - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00
1.2 งานดินขุดพร้อมขนทิง้ 340.00 ลบ.ม. - - 99.00 33,660.00 33,660.00
1.3 งานทรายหยาบรองพืน้ 24.00 ลบ.ม. - - 99.00 2,376.00 2,376.00
1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค. 2 115.00 ลบ.ม. 1,620.00 186,300.00 436.00 50,140.00 236,440.00

1.5 งานเหล็กเสริม - - - - - - -

  - เหล็ก RB Ø 6 mm. 906.00 เส้น 51.00 46,206.00 7.55 6,840.30 53,046.30

  - เหล็ก RB Ø 9 mm. 1,019.00 เส้น 113.00 115,147.00 16.97 17,292.43 132,439.43

  - ลวดผูกเหล็ก 209.00 กก. 39.00 8,151.00 - - 8,151.00

1.6 งานไม้แบบ 660.00 ตร.ม. - - 133.00 87,780.00 87,780.00

  - ไม้แบบ ( 60%) 396.00 ลบ.ฟ. 250.00 99,000.00 - - 99,000.00

  - ไม้คร่าวยดึไม้แบบ (30%) 198.00 ลบ.ฟ. 150.00 29,700.00 - - 29,700.00

  - ตะปูตอกไม้คละขนาด 165.00 กก. 35.00 5,775.00 - - 5,775.00

1.7 งานเบ็ดเตล็ด

  - ท่อ PVC. Ø 1 1/2" ชัน้ 8.5 60.00 ท่อน 106.00 6,360.00 20.00 1,200.00 7,560.00

2 หมวดงานบ่อพักและฝาเหล็กปิดราง   

 - บ่อพักน้้า 10.00 บ่อ 3,500.00 35,000.00 0.00 35,000.00

  - ฝาเหล็กปิดบ่อพักน้้า ขนาด 0.70 x0.70 ม. 10.00 บ่อ 3,750.00 37,500.00 0.00 37,500.00

  - ฝาเหล็กปิดรางระบายน้้า ขนาด 0.50 x0.50 ม. 30.00 ฝา 1,500.00 45,000.00 0.00 45,000.00
รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 817,427.73

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชือ่) ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาล

(ลงชือ่) กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชือ่) กรรมการ
นักพัฒนาชุมชน

(นายสมรส  ประสมสวย)

............................................................................
(นางสาวฉัตรแก้ว  พิมพ์วาปี)

............................................................................

............................................................................

ค่าวสัดุ

(นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช)

หมายเหตุล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ค่าแรงงาน

ปริมาณงาน จุดที ่2  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 310.00 ม.ลึกเฉลีย่  0.50 ม.และบ่อพักน  าพร้อมฝาปิด  จ านวน 6 บ่อ 

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ปริมาณงาน จุดที ่1  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 230.00 ม.ลึกเฉลีย่  0.50 ม.และบ่อพักน  าพร้อมฝาปิด  จ านวน 4 บ่อ 

ค่าวสัดุและแรงงาน


