
แบบ  ปร.6

ชือ่โครงการ/งานกอ่สร้าง ประตูทางเข้าโรงฆา่สัตว์และร้ัวคอนกรีตบล๊อก
ปริมาณงาน งานประตูทางเข้า ยาว 6.00 ม. สูง 1.50 ม. และร้ัวคอนกรีต สูง 1.50 ม. ยาวรวมทั้งหมด 100.00 ม.    
สถานที่ โรงฆา่สัตวเทศบาลเจดีย์หลวง  ต.เจดีย์หลวง  อ.แมส่รวย  จ.เชียงราย
หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ  มจี านวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเม่ือ  27  มนีาคม  2558 ราคาน้ ามนัดีเซลที่ อ.เมอืง  ลิตรละ       27.29        บาท
ล าดับที่ รายการ ค่ากอ่สร้าง หมายเหตุ

1 กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง 148,100.00                   

สรุป รวมราคาค่ากอ่สร้างทั้งโครงการ 148,100.00                   
ตัวอกัษร หน่ึงแสนสีห่มืน่แปดพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน
ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร  จ านวน 100.00                         ม.

เฉล่ีย 1,481.00                       บาท/ม.

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

(นางสาวอรนลิน ลีลาภทัรเดช ) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส   ประสมสวย ) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นางวราภรณ์  บอ่ค า) นักวชิาการเกษตร

(ลงชือ่) …………………………………………….. เหน็ชอบ
(นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชือ่) ……………………………………………... อนมุติั
(นายแจ๊ก  ธิสงค์) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประตูทางเข้าโรงฆ่าสัตวแ์ละร้ัวคอนกรีตบล๊อก
ปริมาณงาน งานประตูทางเข้า ยาว 6.00 ม. สูง 1.50 ม. และร้ัวคอนกรีต สูง 1.50 ม. ยาวรวมทั้งหมด 100.00 ม.    
สถานที่ โรงฆ่าสัตวเทศบาลเจดีย์หลวง  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย
  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน 3 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ  27  มีนาคม  2558

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 114,092.64 1.2726 145,194.29
2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ - 0.00  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3 ปา้ยโครงการ    ปา้ย 3,000 - 3,000.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - เงินประกันผลงานหกั 0%

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 148,194.29
คิดเพยีง 148,100.00
(ตัวอักษร) 
ขนาดเนื้อที่อาคาร    จ านวน   100.00 ม. เฉล่ีย 1,481.00 บาท/ม.

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

(นางสาวอรนลิน ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส   ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นางวราภรณ์  บอ่ค า) นักวชิาการเกษตร

(ลงชื่อ)…………………………………………….. เห็นชอบ
(นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช) ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)……………………………………………... อนุมัติ
(นายแจ๊ก  ธิสงค์) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

หนึ่งแสนส่ีหมื่นแปดพนัหนึ่งร้อยบาทถ้วน

ระยะเวลาก่อสร้าง    60     วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.



 



ชื่อโครงการ/งานกอ่สร้าง ประตูทางเขา้โรงฆ่าสัตว์และร้ัวคอนกรีตบล๊อก
ปริมาณงาน งานประตูทางเขา้ ยาว 6.00 ม. สูง 1.50 ม. และร้ัวคอนกรีต สูง 1.50 ม. ยาวรวมทั้งหมด 100.00 ม.    
สถานที่ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเจดียห์ลวง  ต.เจดียห์ลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย
แบบ   ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดียห์ลวง ประมาณราคาเมือ่  27  มีนาคม  2558

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน
1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานดินขุด 7.28 ลบ.ม. 99.00              720.72                 720.72                       
งานคอนกรีต  ค2 7.90 ลบ.ม. 436.00            3,444.40               3,444.40                    
ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนต์ 2.65 ตัน 2,672.90 7,094.95 -                      7,094.95                    

ทรายหยาบ 4.74 ลบ.ม. 184.58 874.91 -                      874.91                       

หินผสมคอนกรีต 8.61 ลบ.ม. 564.82 4,863.67 -                      4,863.67                    
งานไม้แบบ(ต่าง) 134.60 ลบ.ฟ. 0.00 133.00            17,901.80             17,901.80                   
ไม้แบบ(  คิด 80%  ) 107.00 ลบ.ฟ. 250.00            26,750.00 -                      26,750.00                   
ค้ ายนั  (คิด 30 %) 40.00 ต้น 50.00             2,000.00 -                      2,000.00                    
ตะปู 26.00 กก. 35.05             911.30 -                      911.30                       
เหล็ก 6 mm 107.00 เส้น 51.40 5,499.80 7.55 807.85                 6,307.65                    
เหล็ก 12 mm 94.00 เส้น 194.31 18,265.14 30.20 2,838.80               21,103.94                   
ลวดผูกเหล็ก 21.00 กก. 31.31 657.51 -                      657.51                       
งานก่ออิฐบล็อกแต่งยาแนว 102.00 ตร.ม. 93.15             9,501.30 60.00              6,120.00               15,621.30                   

2 งานประตูเหล็กเลื่อนขนาด1.50x3.00   ม.   2 บาน+อุปกรณ์ 9 ตร.ม. 0.00 150.00 1,350.00               1,350.00                    
เหล็กกล่อง  1 1/2"x 2" หนา 1.6 มม. 6 ท่อน 257.25 1,543.50 -                      1,543.50                    
ท่อเหล็กด า  ø  1/2" 20 ท่อน 85.75 1,715.00 -                      1,715.00                    
ล้อเล่ือนคู่ ø 3" 4 ชุด 3.00 12.00 -                      12.00                        
บูท 1" 2 ชุด 35.00 70.00 -                      70.00                        
สีกันสนิม 1 รายการ 350.00 350.00 -                      350.00                       
สีน้ ามันเคลือบเงา 1 รายการ 800.00 800.00 -                      800.00                       
รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 114,092.64
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
(ลงชือ่) ………………………………………………… ประธานกรรมการ   (ลงชือ่)............................................................กรรมการ (ลงชือ่)………………………………………………………… กรรมการ

              (นางสาวอรนลิน ลีลาภัทรเดช) ปลัดเทศบาล          (นายสมรส   ประสมสวย)    หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ นักวชิาการเกษตร

ค่าแรงงาน
หน่วย

ค่าวสัดุ

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลต าบลเจดียห์ลวง  อ าเภอแม่สรวย  จงัหวัดเชียงราย

(นางวราภรณ์  บ่อค า)

หมายเหตุค่าวสัดุและแรงงานล าดับที่ รายการ จ านวน


