
แบบ ปร.4    
ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ฌาปนสถาน ความสูง 2 เมตร พร้อมป้าย

ปริมาณงาน     ความยาว   170.00 ม. 

สถานที ่ หมู่ 7   บ้านสันก้างปลา  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
แบบ   
ราคาน้ ามันดีเซล ณ อ าเภอแม่สรวย เมื่อวันที ่          เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ตอ่หน่วย จ านวนเงิน ตอ่หน่วย จ านวนเงิน

1 งานโครงสร้างรั้ว
 งานดินขุดพร้อมถมคืน 34.68 ลบ.ม.  -  - 148.00 5,132.64 5,132.64
งานทรายถม 3.40 ลบ.ม. 210.28 714.95 99.00 336.60 1,051.55

 งานคอนกรีต 240 ksc 24.00 ลบ.ม. 1,831.31 43,951.44 391.00 9,384.00 53,335.44

งานไม้แบบ 200.00 ตร.ม.  -  - 133.00 26,600.00 26,600.00

 - ค่าวสัดุ (คิด 60 % ) 120.00 ลบ.ฟ. 579.44 69,532.80  -  - 69,532.80

 - ตะปู 92.48 กก. 30.37 2,808.62  -  - 2,808.62

เหล็ก  RB Ø 6 มม. 0.293 ตัน 18,944.18 5,558.19 2,801.00 821.81 6,380.00

เหล็ก  DB Ø 12 มม. 1.76 ตัน 20,522.85 36,120.22 2,801.00 4,929.76 41,049.98

ลวดผูกเหล็ก 70.04 กก. 53.74 3,763.92  -  - 3,763.92

งานก่ออิฐบล๊อค (19 x 39 x 9 ซม. ) 118.00 ตร.ม. 178.00 21,004.00 73.00 8,614.00 29,618.00

งานก่อเซาะร่อง 96.00 ลบ.ม. 23.00 2,208.00 73.00 7,008.00 9,216.00

ท่อเหล็กกลมผิวด า 1 1/2 หนา 2 มม. 1,116.27 กก. 22.63 25,261.19 2.47 2,757.19 28,018.38

ลวดตาข่ายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนช่องตาข่าย 2นิ้ว 150.00 ตร.ม. 71.00 10,650.00 54.00 8,100.00 18,750.00
2 งานทาสี

งานทาสีน้ า 381.00  ตร.ม. 3.00         1,143.00   30.00 11,430.00 12,573.00
งานทาสีน้ ามัน 65.62    ตร.ม. 40.00       2,624.80   35.00 2,296.70 4,921.50
งานป้ายอาคาร  ( ตามรูปแบบ ) 1.00      รายการ 12,000.00 12,000.00  -  - 12,000.00 เหมารวม

3 งานประตูรั้ว ป1
ท่อเหล็กกลมผิวด า  1/2 หนา 1.6 มม. 64.90    กก. 45.64       2,962.04   5.93 384.86 3,346.89
เหล็กกล่อง 2"x4"x1.6 มม. 113.50  กก. 26.28       2,982.78   6.38 724.13 3,706.91
งานสีน้ ามัน 12.00    ตร.ม. 40.00       480.00     35.00 420.00 900.00

4 งานประตูรั้ว ป2
เหล็กกล่อง 2"x4"x1.6 มม. 31.78    กก. 26.28       835.18     6.38 202.76 1,037.93
ลวดตาข่ายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนช่องตาข่าย 2นิ้ว 2.00 ตร.ม. 71.00 142.00 54.00 108.00 250.00
งานสีน้ ามัน 2.04      ตร.ม. 38.00       77.52       38.00 77.52 155.04

5 งานปูกระเบือ้งแท่นพระ
กระเบือ้งปูพืน้ 12x12 32.00    ตร.ม. 159.00     5,088.00   130.00 4,160.00 9,248.00

6 งานร้ือคอนกรีตพืน้ คสล.
งานร้ือพืน้ คสล. 47.00    ตร.ม. -          -          70.00 3,290.00 3,290.00
เทคอนกรีต คสล. ( 0.15 ) 7.50      ลบ.ม. 1,831.31   13,734.83 391.00 2,932.50 16,667.33

7 งานวางท่อกลม
งานวางท่อกลม ขนาด ø 0.40 10.00    ท่อน 327.00     3,270.00   133.65 1,336.50 4,606.50

รวมเป็นเงนิ 367,960.42

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าแรงงานค่าวัสดุ



คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (  นางสาวอรนลิน   ลีลาภัทรเดช )

ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (  นายนริทร์   หล้าตัน )

ผู้อ านวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (  นางสาวมานิสา   บุญหล้า )
นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ



แบบ ปร.4    



สรปุการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการก่อสรา้งรัว้ คสล. ฌาปนสถาน ความสูง 2 เมตร พรอ้มปา้ย

ปรมิาณงาน     ความยาว   170.00 ม. 

สถานที่  หมู่ 7   บา้นสันก้างปลา  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

แบบ  ปร. 4 ที่แนบ  มีจ านวน                   หน้า

วันที่ เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสรา้ง
(บาท)

1 งาน 367,960.42 1.2708 467,604.11

2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ  -  -  -

3 ปา้ยโครงการ 1  ปา้ย -

 - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

 - ภาษี 7%  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%  - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

 - เงินประกันผลงานหกั 0%  - เงินประกันผลงานหกั 0%

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 467,604.24

คิดเพยีง 467,000.00

(ตัวอักษร) 

ขนาดเน้ือที่อาคาร    จ านวน   ม.             เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

 (  นางสาวอรนลิน   ลีลาภทัรเดช )

ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ................................................................เหน็ชอบ

 (  นางสาวอรนลิน   ลีลาภทัรเดช )

ลงชื่อ  กรรมการ ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

 (  นายนริทร์   หล้าตัน )

ผู้อ านวยการกองช่าง ................................................................อนุมัติ

 (  นายแจ๊ก  ธสิงค์ )

ลงชื่อ  กรรมการ นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

 (  นางสาวมานิสา   บญุหล้า )

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ

 เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F  Factor F    งานอาคาร

ส่ีแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

หมายเหตุ



 



แบบ  ปร.6

กลุ่มงาน/งาน

โครงการก่อสรา้งรัว้ คสล. ฌาปนสถาน ความสูง 2 เมตร พรอ้มปา้ย

สถานที่  หมู่ 7   บา้นสันก้างปลา  ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แบบเลขที่ ……/2559

ปรมิาณงาน     ความยาว   170.00 ม. 

แบบ   

ค านวนราคาโดย เมื่อวันที่                เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

ล าดบัที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
กลุ่มงาน

1 งานอาคาร 467,000.00                   

สรุป รวมค่าก่อสร้างทัง้โครงการ 467,000.00                   
ตัวอักษร สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อทีอ่าคาร  จ านวน บาท/ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

 (  นางสาวอรนลิน   ลีลาภทัรเดช )

ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ลงชื่อ  กรรมการ

 (  นายนริทร์   หล้าตัน )

ผู้อ านวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

 (  นางสาวมานิสา   บญุหล้า )

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ

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

 (  นางสาวอรนลิน   ลีลาภทัรเดช )

ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

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

 (  นายแจ๊ก  ธสิงค์ )

นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง

ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง


