
แบบ  ปร.6

ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

โครงการ  ก่อสร้างรางระบายน า้รูปตัวยู แบบฝาปิด

ปริมาณงาน   ขนาดความกว้าง 0.40   ม. ยาว 200.00 ม. ลึกเฉลี่ย  0.55 เมตร  และบ่อพักน า้พร้อมฝาปิดบ่อ จ านวน 3 บ่อ

สถานที่ ซอย 2 หมู่ 3    ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

แบบ   ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง แบบเลขที่……/2559

ค านวนราคาโดย นายสมรส  ประสมสวย เมื่อวนัที่       17         เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559

ล าดบัที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
กลุ่มงาน

1 งานอาคาร 401,000.00                                 

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 401,000.00                                 
ตวัอกัษร ส่ีแสนหนึ่งพันบาทถ้วน
ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร  จ  านวน บาท/ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ...............................................................ประธานกรรมการ

   (นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช ) ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

(ลงชื่อ) ...............................................................กรรมการ

      ( นายนรินทร์   หล้าตัน ) ผู้อ านวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ...............................................................ประธานกรรมการ

             ( นางสาวฉัตรแก้ว   พมิพว์าป ี) นักพฒันาชุมชนช านาญการ

...................................................................... เหน็ชอบ

           ( นางสาวอรนลิน   ลีลาภทัรเดช ) ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

........................................................................ อนุมัติ

      ( นายแจ๊ก   ธสิงค์ ) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง



แบบ  ปร.4   แผ่นที.่....../..........

ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

โครงการ  ก่อสร้างรางระบายน  ารูปตัวยู แบบฝาปิด

ปริมาณงาน   ขนาดความกว้าง 0.40   ม. ยาว 200.00 ม. ลึกเฉลี่ย  0.55 เมตร  และบ่อพักน  าพร้อมฝาปิดบ่อ จ านวน 3 บ่อ
สถานที ่ซอย 2 หมู่ 3    ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบ   ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง แบบเลขที่ ……/2559

ค านวนราคาโดย   นายสมรส   ประสมสวย เมื่อวันที ่    17      เดือน  สิงหาคม  2559

ตอ่หน่วย จ านวนเงิน ตอ่หน่วย จ านวนเงิน

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานดินขุด 44.00 ลบ.ม. 148.00 6,512.00 6,512.00
งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 54.00    ลบ.ม. 436.00 23,544.00 23,544.00
ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 16.91    ตัน 2,504.67 42,353.97 42,353.97
ทรายหยาบ 52.40 ลบ.ม. 280.38 14,691.91 14,691.91
หนิผสมคอนกรีต 59.40    ลบ.ม. 374.77 22,261.34 22,261.34
 - เหล็ก RB Ø 6 mm. 0.85 ตัน 20,628.11 17,533.89 4,100.00 3,485.00 21,018.89
 - เหล็ก RB Ø 9 mm. 1.89 ตัน 20,321.02 38,406.73 4,100.00 7,749.00 46,155.73
 - ลวดผูกเหล็ก 22.40    กก. 66.36 1,486.46 1,486.46
งานไม้แบบ 472.80   ตร.ม. 133.00 62,882.40 62,882.40
ไม้แบบ  ( 60 % ) 283.68   ลบ.ฟ. 250.00 70,920.00 70,920.00
 - ตะปตูอกไม้คละขนาด 94.40    ก.ก 35.05 3,308.72 3,308.72
 - ท่อ PVC Ø 1 1/2"   ชั้น 5 ยาว 4 . 23.64 ท่อน 72.00 1,702.08 1,702.08

2 หมวดงานบอ่พักและฝาเหล็กปดิราง
ฝาเหล็กปิดบ่อพักน้ า ขนาด 0.70 x 0.70 ม. 3.00 ฝา 1,800.00 5,400.00 5,400.00
รวมค่าวัสดแุละแรงงาน 315,725.51

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ............................................................... ประธานกรรมการ

(นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช ) ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

(ลงชื่อ) ............................................................... กรรมการ

( นายนรินทร์   หล้าตัน ) ผู้อ านวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ............................................................... ประธานกรรมการ

               ( นางสาวฉัตรแก้ว   พิมพ์วาปี ) นักพัฒนาชุมชนช านาญการ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ
ค่าวสัดแุละแรงงานล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย



แบบ  ปร.4   แผ่นที.่....../..........

 

หมายเหตุ



แบบสรปุประมาณราคาค่าก่อสรา้ง แบบ ปร.5
ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

โครงการ  ก่อสรา้งรางระบายน  ารปูตัวยู แบบฝาปดิ
ปรมิาณงาน   ขนาดความกว้าง 0.40   ม. ยาว 200.00 ม. ลึกเฉลี่ย  0.55 เมตร  และบอ่พักน  าพรอ้มฝาปดิบอ่ จ านวน 3 บอ่
สถานที่ ซอย 2 หมู่ 3    ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
แบบ   แบบเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน        1 แผ่น
ก าหนดราคากเมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2559 ระยะเวลาก่อสรา้ง         วัน

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสรา้ง
(บาท)

1 งาน 315,725.51 1.2708 401,223.97
2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ  -  -  -
3 ปา้ยโครงการ -  ปา้ย -

 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
 - ภาษี 7%  - ภาษี 7%
 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
 - เงินประกันผลงานหกั 0%  - เงินประกันผลงานหกั 0%

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 401,224.10
คิดเพยีง 401,000.00
(ตัวอักษร) 
ขนาดเนื อที่อาคาร    จ านวน   200 ม.             เฉลี่ย 2,005.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ............................................................... ประธานกรรมการ

                   (นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช ) ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

(ลงชื่อ) ............................................................... กรรมการ

                ( นายนรินทร์   หล้าตัน ) ผู้อ านวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ............................................................... ประธานกรรมการ

               ( นางสาวฉัตรแก้ว   พมิพว์าป ี) นักพฒันาชุมชนช านาญการ

...................................................................... เหน็ชอบ

           ( นางสาวอรนลิน   ลีลาภทัรเดช ) ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

........................................................................ อนุมัติ

      ( นายแจ๊ก   ธสิงค์ ) นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

หมายเหตุ

 เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F  Factor F    งานอาคาร

ส่ีแสนหนึ่งพันบาทถ้วน



 


