
แบบ ปร.5
สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน

ปรมิาณงาน ขนาดกว้าง 0.80 เมตรลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 80.00 เมตร พรอ้มทอ่ลอดเหลี่ยม ขนาด 0.80x0.90 เมตร ยาว 4.50 เมตร
  แบบ  จ านวน แผ่น
ก าหนดราคากลางเมื่อวันที่

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 190,128.33 1.2726 241,957.31
ปา้ยโครงการชั่วคราว 1 ปา้ยขนาด 0.80x1.20  - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
ปา้ยโครงการถาวร 1 ปา้ยขนาด 0.80x1.20  - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
 - ภาษี 7%

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 241,957.31 พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่    -    ตร.ม.
คิดเปน็เงินประมาณ 241,000.00

(ตัวอักษร) 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
       (นางสาวสรวีย์    ค าฟ)ู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ) กรรมการ
      (นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

   (นางสาวคณภร  เทพโพธา) บุคลากร

โครงการ ก่อสรา้งรางระบายน  ารปูตัวยูและทอ่ลอดเหลี่ยม หมู่ 5 ซอย 32
สถานที่   หมู่ที่ 5  ซอย  32  ต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลาก่อสร้าง          วนั

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

สองแสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน



สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
โครงการ
สถานที่ พื นที่ 
ปรมิาณงาน 
  แบบ
ประมาณราคาเมื่อวันที่ แบบ ปร.5

รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)

ค่าวสัดุและค่าแรง 16,827.47 1.2726 21,414.64
 - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
 - เงินประกันผลงานหกั 0%

 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%

 - ภาษี 7%

รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 21,414.64 พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่    -    ตร.ม.

คิดเปน็เงินประมาณ 12,000.00

(ตัวอักษร) 

……………………...........……........ ประมาณการ (ลงชื่อ).....................................................ตรวจ
(นายพิธะพร  บุญยืน)                           (นายสมรส  ประสมสวย)

นายช่างโยธา                              หัวหน้ากองช่าง
(ลงชื่อ).............................................................เห็นชอบ (ลงชื่อ).....................................................อนุมัติ
   (นางสาวอรนลิน     ลีลาภัทรเดช)            (นายแจ๊ก    ธิสงค์)

ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง      นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร







แบบ  ปร.6

โครงการ  รางระบายน้ ารูปตัวยู หมู่ 5 ซอย 32
สถานที ่ หมู่ 5 ซอย 32                             ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว....80....เมตร 

พร้อมท่อลอดเหล่ียม ขนาด 0.80x0.90 ยาว 4.50 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแ่นบ  มีจ านวน 2 แผ่น ราคาน้ ามันดีเซลที ่อ.เมือง  ลิตรละ     27.29     บาท
ก าหนดราคากลางเมื่อวันที่
ล าดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 รวมค่าใช้จ่ายทัง้โครงการ 241,000.00                   

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 241,000.00                   
ตัวอักษร สองแสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ านวน 150.00                         1,606.67    บาท/ม.

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

       (นางสาวสรวยี์    ค าฟู) หวัหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส   ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

   (นางสาวคณภร  เทพโพธา) บคุลากร

(ลงชื่อ) ……………………………………………. เหน็ชอบ

(นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช) ปลัดเทศบาล

……………………………………………. อนุมัติ

(ลงชื่อ) (นายแจ๊ก                ธสิงค์) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



แบบ ปร.4

โครงการ  รางระบายน  ารปูตัวยู หมู่ 5 ซอย 32
 

สถานที่  หมู่ 5 ซอย 32                             ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ปรมิาณงาน  ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว....80....เมตร 
แบบ   

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 งานดินขุด 10.80    ลบ.ม. 99.00 1,069.20 1,069.20
2 งานคอนกรีตหยาบ 4.00      ลบ.ม. 316.00 1,264.00 1,264.00

 -ปูนปอร์ตแลนด์ 1.15      ตัน 2,672.90 3,073.84 3,073.84
 -ทราบหยาบ 1.52      ลบ.ม. 184.58 280.56 280.56
 -หินผสม 3/4 3.52      ลบ.ม. 564.82 1,988.17 1,988.17

3 งานคอนกรีต โครงสร้าง ค2 25.25    ลบ.ม.   346.00 8,736.50 8,736.50
 -ปูนปอร์ตแลนด์ 7.95      ตัน 2,672.90 21,249.56 21,249.56
 -ทราบหยาบ 13.38    ลบ.ม. 184.58 2,469.68 2,469.68
 -หินผสม 3/4 24.73    ลบ.ม. 564.82 13,968.00 13,968.00

4 ไม้แบบ 272.00  ลบ.ฟ. 133.00 36,176.00 36,176.00
5 ไม้แบบ 205.00  ลบ.ฟ. 250.00 51,250.00 51,250.00
6 ค้ ายัน 64.80    150.00 9,720.00 9,720.00
7 ตะปู 68.80    ก.ก 40.00 2,752.00 2,752.00
8 เหล็ก Ø6 mm 169.07  ก.ก 23.00 3,888.61 2.65 448.04 4,336.65
9 เหล็ก Ø9 mm 570.82  ก.ก 22.00 12,558.04 2.65 1,512.67 14,070.71
10 ลวด 25.60    ก.ก 35.00 896.00 896.00

รวมค่าวัสดุและแรงงาน 173,300.86

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
       (นางสาวสรวีย์    ค าฟ)ู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ) กรรมการ
      (นายสมรส  ประสมสวย) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

   (นางสาวคณภร  เทพโพธา) บคุลากร

ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน
ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ตามแบบเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย



แบบ ปร.4

โครงการ  ทอ่ลอดเหลี่ยม หมู่ 5 ซอย 32
สถานที่    หมู่ 5 ซอย 32 บา้นหว้ยหมอเฒ่า ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ปรมิาณงาน ทอ่ลอดเหลี่ยม ขนาด 0.80x0.90 ยาว 4.50 เมตร 

ก าหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 งานร้ือถอนถนนคสล.หนา 0.15 1.00 ตร.ม 3,000.00 3,000.00    3,000.00 
พร้อมท่อระบายน้ า

2 ทรายถม 2.00 ลบ.ม 177.00    354.00         99.00 198.00 552.00 
3 งานดินขุด ขนทิง้ 7.72 ลบ.ม -             59.00 455.48 455.48 
4 งานคอนกรีตหยาบ 2.50 ลบ.ม 316.00 790.00 790.00 

ปูนปอร์ตแลนด์ 0.10 ลบ.ม 2,672.90 267.29         267.29 
ทรายหยาบ 0.10 ลบ.ม 184.58    18.46          18.46 
หินผสม 3/4 0.23 ลบ.ม. 564.82    129.91         129.91 

5 คอนกรีต 240KSC 3.20 ลบ.ม 346.00   1,107.20 1,107.20 
ปูนปอร์ตแลนด์ 1.00 ลบ.ม. 2,672.90 2,672.90      -        2,672.90 
ทรายหยาบ 1.69 ลบ.ม 184.58    311.94         -        311.94 
หินผสม 3/4 3.10 ลบ.ม. 564.82    1,750.94      -        1,750.94 

6 เหล็ก Ø 9 m 49.90 ก.ก 23.00     1,147.70      2.65 132.24 1,279.94 
7 เหล็ก Ø 12 m 88.80 กก 22.00     1,953.60      2.65 235.32 2,188.92 
8 ตะแกรงเหล็กวายเมท 2.70 ตร.ม 35.00     94.50          5.00 13.50 108.00 
9 ลวด 2.20 ก.ก 35.00     77.00          77.00 
10 ไม้แบบ 5.50 ลบ.ฟ 133.00 731.50 731.50 
11 ไม้แบบ 4.40 ลบ.ฟ 250.00    1,100.00      1,100.00 
12 โครงเคร่า 1.32 ลบ.ฟ 150.00    198.00         198.00 
13 ตะปู 2.20 ก.ก 40.00     88.00          88.00 

รวมค่าวัสดุและแรงงาน 16,827.47
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

       (นางสาวสรวีย์    ค าฟ)ู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ) กรรมการ

      (นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
   (นางสาวคณภร  เทพโพธา) บคุลากร

ค่าวสัดุและแรงงาน

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

หมายเหตุล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน
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190,128.33


