
แบบ  ปร.6

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1
สถานที ่ หมู่ 4  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 15.00 ม.ยาว 17.00 ม.หรือมีพืน้ทีไม่น้อยกว่า 255.00 ตร.ม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ทีแ่นบ  มีจ านวน  2  แผ่น
ก าหนดราคา       เมื่อวันที ่      

ค่าก่อสร้าง
ล าดับที่ รายการ 230,000.00                   หมายเหตุ

1 รวมค่าใช้จ่ายทัง้โครงการ
230,000.00                   

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทัง้โครงการ
ตัวอักษร สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน 230,000.00                   
ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ านวน 255.00                         ตร.ม

เฉล่ีย 901.96                         บาท/ตร.ม.

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

(นางสาวสายทอง  ต๊ะวชิัย) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ………………………………………………… กรรมการ

(นายสมรส  ประสมสวย) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นางวราภรณ์  บอ่ค า) นักวชิาการเกษตร

(ลงชื่อ) ……………………………………………. กรรมการ

(นายเอกวฒัน์  บญุทนัตา) ศิลปนิพื้นบา้น

(ลงชื่อ) .................................................................... ปลัดเทศบาล

(นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช)

……………………………………………. อนุมัติ

(ลงชื่อ) (นายแจ๊ก                ธสิงค์ ) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง



แบบ ปร.5
สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง  
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน
โครงการก่อสรา้ง  ปรบัปรงุภมูิทศัน์ข้างโรงเรยีนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1
สถานที่  หมู่ 4  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (รายะเอียดตามแบบ  ปร.4)
ปรมิาณงาน  ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 17.00 ม.หรอืมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 255.00 ตร.ม.
  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ก าหนดราคากลาง                    เมื่อวันที่ 

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสร้าง
(บาท)

1 ค่าวสัดุและค่าแรง 220,397.00 1.0700 235,824.79
2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ - - -  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3 ปา้ยโครงการ -  ปา้ย -                    - 0.00  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - เงินประกันผลงานหกั 0%

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 235,824.79
คิดเพยีง 230,000.00
(ตัวอักษร) 
ขนาดเน้ือที่อาคาร    จ านวน   255.00 ม. เฉลี่ย 901.96 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...................................................................ประธานกรรมการ
            (นางสาวสายทอง  ต๊ะวชิัย)         รองปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

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

(ลงชื่อ)..................................................................กรรมการ
            (นางวราภรณ์  บอ่ค า)                นักวชิาการเกษตร

(ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ
              (นายเอกวฒัน์  บญุทนัตา)               ศิลปนิพื้นบา้น

สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่   -     ตร.ม.



 230000
0.00



แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างโรงเรียนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1

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

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 งานดินถม 140.00 ลบ.ม. 78.00 10,920.00 91.00 12,740.00 23,660.00
2 งานพืน้ท าลวดลายหนา 0.06 m 262.00 ลบ.ม. 150.00 39,300.00 60.00 15,720.00 55,020.00
3 งานขอบฟุตบาท 86.00 เมตร 150.00 12,900.00 50.00 4,300.00 17,200.00
4 งานทรายถม+ปรับพืน้ 17.00 ลบ.ม. 280.00 4,760.00 91.00 1,547.00 6,307.00
5 งานกอ่อฐิคร่ึงแผ่นพร้อมฉาบปูนปัน้มือ สูง 1.3 ม. 16.00 เมตร 450.00 7,200.00 250.00 4,000.00 11,200.00
6 งานปฏิมากรรมปูนปัน้ขนาดเล็ก 6.00 จุด 1,000.00 6,000.00 1,500.00 9,000.00 15,000.00
7 งานปัน้ตัวเหงาล้านนาขนาดความยาว 2.50 2.00 จุด 6,000.00 12,000.00 5,000.00 10,000.00 22,000.00
8 งานท าฐานพระปูนปัน้มือ 1.00 จุด 7,500.00 7,500.00 8,000.00 8,000.00 15,500.00
9 งานปัน้ธรรมจักร 1.00 จุด 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 8,000.00
10 งานท ารางระบายน้ า 20.00 เมตร 200.00 4,000.00 90.00 1,800.00 5,800.00
11 งานติดตัวหนังสือโครงการภูมิทัศน์ 1.00 รายการ 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 3,500.00
12 ต้นไม้ยืนต้น ขนาดØ4"สูงไม่น้อยกว่า2.50ม.(พร้อมค้ ายัน) 4.00 ต้น 2,500.00 10,000.00 500.00 2,000.00 12,000.00

13 หมากแดง Ø 1.00 ม. 2.00 กอ 1,800.00 3,600.00 300.00 600.00 4,200.00

14 คริสตินา สูง 0.50 เมตร 12.00 ต้น 80.00 960.00 50.00 600.00 1,560.00

15 ปรับพืน้พร้อมปลูกถั่วบราซิล 2,500.00 เมตร 2.50 6,250.00 1.50 3,750.00 10,000.00

16 หญ้านวลน้อย 90.00 ตร.ม. 30.00 2,700.00 5.00 450.00 3,150.00

17 ลีลาวดี Ø 3" สูง 2.00 เมตร 1.00 ต้น 1,500.00 1,500.00 300.00 300.00 1,800.00

18 ดอกแก้ว Ø 3" สูง 2.00 ม. 1.00 ต้น 1,500.00 1,500.00 300.00 300.00 1,800.00

19 ต้นหลิว 500.00 ต้น 2.50 1,250.00 1.50 750.00 2,000.00

20 ปุย๋ 1.00 รายการ 500.00 500.00 500.00

21 งานปลูกหญ้า 5.00 ตร.ม. 30.00 150.00 10.00 50.00 200.00
รวมหมวดงานวศิวกรรมโครงสร้าง 220,397.00

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)...................................................................ประธานกรรมการ
            (นางสาวสายทอง  ต๊ะวชิัย)                รองปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

(ลงชื่อ)................................................................. กรรมการ
             (นายสมรส  ประสมสวย)               หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)................................................................. .กรรมการ
            (นางวราภรณ์  บ่อค า)                    นักวชิาการเกษตร

(ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ
             (นายเอกวฒัน์  บุญทันตา)                 ศิลปินพืน้บ้าน

แบบรายการประมาณการ
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 15.00 ม. ยาว 17.00 ม.หรือมีพ้ืนที ่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตร.ม.

ค่าวสัดุและแรงงานล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าแรงงานค่าวสัดุ



หมายเหตุ



แบบ  ปร.4 (พ) แผ่นที่......./..........

โครงการก่อสร้าง  รางระบายน้ ารูปตัวยูแบบฝาปิด
ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 15.00 ม. ยาว 17.00 ม.หรือมีพืน้ที ่ไม่น้อยกวา่ 255.00 ตร.ม.
สถานที ่ หมู่ 4  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
ค านวณราคากลางโดย  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ก าหนดราคากลางเมื่อวนัที่

หน่วย : บาท
ค่าใช้จ่ายรวม
(ค่าก่อสร้าง)

1 ค่าขนส่งวสัดุ(เหล็กเสริมคอนกรีต) เหล็ก RB Ø 6 mm. 0.00            ตัน 129.51      0.65                         รถบบรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 60 กม.
2 ค่าขนส่งวสัดุ(เหล็กเสริมคอนกรีต)เหล็ก RB Ø 9 mm. 0.00            ตัน 129.51      0.29                         รถบบรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 60 กม.
3 ค่าขนส่งวสัดุ(เหล็กเสริมคอนกรีต)เหล็ก RB Ø 12 mm. -              ตัน 129.51      -                           รถบบรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 60 กม.
4 ค่าขนส่งวสัดุ(เหล็กเสริมคอนกรีต)เหล็ก DB Ø 16 mm. -              ตัน 129.51      -                           รถบบรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 60 กม.
5 ค่าขนส่งวสัดุ(ปูนซีเมนต์) #REF! ตัน 129.51      #REF! รถบบรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 60 กม.
6 ค่าขนส่งวสัดุ(หินผสมคอนกรีตเบอร์ 1-2 ) #REF! ลบ.ม. 181.30      #REF! รถบบรทุก 10 ล้อ ระยะทาง 60 กม.
7 ค่าขนส่งวสัดุ(ทรายหยาบผสมคอนกรีต+รองพืน้) #REF! ลบ.ม. -           #REF! รถบบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 1 กม.
8 -              

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ทุกรายการ #REF!

ราคา หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนทีจ่ าเป็นต้องม)ี

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย






