
แบบ  ปร.4   แผ่นที่......./..........

ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง 4.00   ม. ยาว  179  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพ้ืนทีผิ่วจราจร ไม่น้อยกว่า 716.00 ตร.ม.
สถานที ่ หมู่ที ่3  ซอย 3   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

แบบ   ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง แบบเลขที่ ……/2560

ค านวนราคาโดย   นายสมรส   ประสมสวย เมื่อวันที ่    3    เดือน  กุมภาพันธ์  2560

น้ ามันดีเซล  ณ วันที ่ 3  กุมภาพันธ์  2560  ราคา  27.19 บาท/ลิตร

ตอ่หน่วย จ านวนเงิน ตอ่หน่วย จ านวนเงิน

รางน้ าแบบรางเปิด

1 งานปรับเกล่ียทางเดิม 716.00   ตร.ม. 0.00 1.70 1,217.20 1,217.20
2 ทรายถมปรับระดับ 35.80    ลบ.ม. 210.28 7,528.02 99.00 3,544.20 11,072.22
3 งานคอนกรีต โครงสร้าง 1 : 2 : 4 107.40   ลบ.ม.   436.00 46,826.40 46,826.40

 -ปนูปอร์ตแลนด์ 36.080 ตัน 2,417.44 87,221.24 87,221.24
 -ทราบหยาบ 64.44    ลบ.ม. 280.38 18,067.69 18,067.69
 -หนิผสม 3/4 117.07   ลบ.ม. 374.77 43,874.32 43,874.32

4 ตะแกรง Wire  Mesh Ø 4 มม.@.20# 716.00   ตร.ม. 29.59 21,186.44 5.00 3,580.00 24,766.44
5 ไม้แบบ 40.00    ลบ.ฟ. 133.00 5,320.00 5,320.00
6 ไม้แบบ คิด 50 % 20.00    ลบ.ฟ. 250.00 5,000.00 5,000.00
7 เหล็ก Ø15 mm 0.430 ตัน 19,180.34 8,247.55 3,300.00 1,419.00 9,666.55
8 ยาแนวรอยต่อ 247.00   ก.ก 2.00 494.00 494.00
9 ดินถมไหล่ทาง 37.60    ลบ.ม. 87.50 3,290.00 99.00 3,722.40 7,012.40

รวมค่าวัสดแุละแรงงาน 260,538.46

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ...................................................... ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(นางสาวสรวยี์  ค าฟ)ู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

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

(นายนิเวศ   นาใจ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

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

(นางสาวมานิสา   บุญหล้า) นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

ค่าแรงงานค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย



แบบ  ปร.4   แผ่นที่......./..........

36,086.40 336

64.44        0.6

117.07      1.09



แบบ  ปร.6

กลุ่มงาน/งาน

ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง 4.00   ม. ยาว  179  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมพีืน้ที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 716.00 ตร.ม.

สถานที่  หมู่ที่ 3  ซอย 3   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

แบบ   ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง แบบเลขที่……/2559

ค านวนราคาโดย   นายสมรส   ประสมสวย เมื่อวันที่     3    เดือน  กุมภาพันธ์  2560

ล าดบัที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ
กลุ่มงาน

1 งานอาคาร 340,000.00                                 
2
3
4
5

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 340,000.00                                 
ตวัอกัษร สามแสนส่ีหมืน่บาทถ้วน
ขนาดหรือเน้ือท่ีอาคาร  จ  านวน 716.00                                        474.86                     บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ...................................................... ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(นางสาวสรวยี์  ค าฟู) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

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

(นายนิเวศ   นาใจ) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

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

(นางสาวมานิสา   บญุหล้า) นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ

แบบสรุปราคาประมาณการค่าก่อสร้าง



บาท/ตร.ม.



แบบสรปุประมาณราคาค่าก่อสรา้ง แบบ ปร.5
ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

โครงการ  ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก 
ปรมิาณงาน  ขนาดความกว้าง 4.00   ม. ยาว  179  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรอืมีพ้ืนที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 716.00 ตร.ม.
สถานที่  หมู่ที่ 3  ซอย 3   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
แบบ   แบบเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง จ านวน แผ่น
แบบเลขที่ ……/2560

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่าก่อสรา้ง
(บาท)

1 งาน 260,538.46 1.3074 340,627.98
2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ  -  -  -
3 ปา้ยโครงการ -  ปา้ย -

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

สรปุ รวมค่าวสัดุปน็เงินทั้งส้ิน 340,628.11
คิดเพยีง 340,000.00
(ตัวอักษร) 
ขนาดเน้ือที่อาคาร    จ านวน   716 ม.             เฉลี่ย 474.86 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ......................................................ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง
(นางสาวสรวยี์  ค าฟู) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ
(นายนิเวศ   นาใจ) หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ......................................................กรรมการ
(นางสาวมานิสา   บญุหล้า) นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ

หมายเหตุ

 เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F  Factor F    งานอาคาร

สามแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน



 


