
แบบ  ปร.6

โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้้ารูปตัวยูแบบฝาปิด
สถานที ่ หมู่ 4  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 50.00 ม.ลึกเฉล่ีย  0.50 ม.และบ่อพักน้้าพร้อมฝาปิดบ่อ จ้านวน 1บ่อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต้าบลเจดีย์หลวง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแ่นบ  มีจ้านวน ราคาน้้ามันดีเซลที ่อ.เมือง  ลิตรละ               บาท
ก้าหนดราคากลางเมื่อวันที่
ล้าดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 รวมค่าใช้จ่ายทัง้โครงการ 78,700.00                     

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 78,700.00                     
ตัวอักษร เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ้านวน 50.00                          ม.

เฉล่ีย 1,574.00                      บาท/ม.

(ลงชื่อ) ………………………………………………… ประธานกรรมการ
(นางสาวสายทอง  ต๊ะวชิัย) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ
(นายสมรส   ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ
(น.ส.คณภร  เทพโพธา) บคุลากร

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

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

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

นายกเทศมนตรีต้าบลเจดีย์หลวง



แบบ ปร.5
สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน
โครงการก่อสรา้ง  รางระบายน้ ารปูตัวยูแบบฝาปดิ
สถานที่  หมู่ 4  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (รายะเอียดตามแบบ  ปร.4)
ปรมิาณงาน  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 50.00 ม.ลึกเฉลี่ย  0.50 ม.และบอ่พักน้ าพรอ้มฝาปดิบอ่ จ านวน 1บอ่
  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ้านวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ้านวน แผ่น
ก าหนดราคากลางเมื่อวันที่

ล้าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 61,920.09 1.2726 78,799.50
2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ - - -  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3 ปา้ยโครงการ 1  ปา้ย - 0.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - เงินประกันผลงานหกั 0%

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 78,799.50
คิดเพยีง 78,700.00
(ตัวอักษร) 
ขนาดเน้ือที่อาคาร    จ านวน   50.00 ม. เฉลี่ย 1,574.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)…………………………………………………ประธานกรรมการ
(นางสาวสายทอง  ต๊ะวชิัย) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)…………………………………………………กรรมการ
(นายสมรส   ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …………………………………………….กรรมการ
(น.ส.คณภร  เทพโพธา) บคุลากร

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

(ลงชื่อ)……………………………………………... อนุมัติ
(นายแจ๊ก  ธิสงค์) นายกเทศมนตรีต้าบลเจดีย์หลวง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ระยะเวลาก่อสร้าง         วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.



 



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ ารูปตัวยูแบบฝาปิด

สถานที ่ หมู ่4  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
แบบ   

ต่อหน่วย จา้นวนเงิน ต่อหน่วย จา้นวนเงิน

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
งานรือ้ถอนผิวจราจรคอนกรีต 1.00 เหมารวม - - 1,000.00 1,000.00 1,000.00
 งานดินขุดพร้อมขนทิง้ 26.00 ลบ.ม. - - 99.00 2,574.00 2,574.00
 ทรายหยาบรองพืน้ 1.75 ลบ.ม. 144.86 253.51 91.00 159.25 412.76

 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค. 2 13.00 ลบ.ม. 0.00 436.00 5,668.00 5,668.00

ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนต์ 4.37 ตัน 2,672.90 11,675.23 0.00 11,675.23

ทรายหยาบ 7.80 ลบ.ม. 184.58 1,439.72 0.00 1,439.72

หินผสมคอนกรีต 14.17 ลบ.ม. 564.82 8,003.50 0.00 8,003.50

งานเหล็กเสริม

  - เหล็ก RB Ø 6 mm. 82.00 เส้น 51.40 4,214.80 7.55 619.10 4,833.90

  - เหล็ก RB Ø 9 mm. 86.00 เส้น 113.55 9,765.30 16.97 1,459.42 11,224.72

  - ลวดผูกเหล็ก 18.00 กก. 39.72 714.96 0.00 0.00 714.96

 งานไม้แบบ 15.00 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 1,995.00 1,995.00

 ไม้แบบ ( 60%) 9.00 ลบ.ฟ. 250.00 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00

  - ไม้คร่าวยดึไม้แบบ (30%) 4.50 ลบ.ฟ. 150.00 675.00 0.00 0.00 675.00

  - ตะปูตอกไม้คละขนาด 12.00 กก. 35.05 420.60 0.00 0.00 420.60

 งานเบ็ดเตล็ด 0.00

  - ท่อ PVC. Ø 1 1/2" 5.00 ท่อน 106.54 532.70 50.00 250.00 782.70

2 หมวดงานบ่อพักและฝาเหล็กปิดราง 0.00

บ่อพักน้้า ขนาด 0.60 x0.60 ม. 1.00 บ่อ 2,750.00 2,750.00 0.00 2,750.00

ฝาเหล็กปิดบ่อพักน้้า ขนาด 0.70 x0.70 ม. 1.00 ฝา 1,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00

ฝาเหล็กปิดรางระบายน้้า ขนาด 0.50 x0.50 ม. 3.00 ฝา 1,250.00 3,750.00 0.00 3,750.00
รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 61,920.09

(ลงชือ่) ………………………………………………… ประธานกรรมการ
(นางสาวสายทอง  ต๊ะวชิัย) รองปลัดเทศบาล

(ลงชือ่) ………………………………………………… กรรมการ
(นายสมรส   ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชือ่) ……………………………………………. กรรมการ
(น.ส.คณภร  เทพโพธา) บุคลากร

หมายเหตุล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ค่าแรงงานค่าวสัดุ

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 50.00 ม.ลึกเฉลีย่  0.50 ม.และบ่อพักน้ าพร้อมฝาปิดบ่อ จ านวน 1บ่อ

ค่าวสัดุและแรงงาน


