
แบบ  ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ร้ัวคอนกรีตบล๊อคอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6
ปริมาณงาน งานประตูทางเข้า ยาว 6.00 ม. สูง 1.50 ม. และร้ัวคอนกรีต สูง 1.50 ม. ยาวรวมทั้งหมด 94.00 ม.    
สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ  มีจ านวน ราคาน้ ามันดีเซลที่ อ.เมือง  ลิตรละ               บาท
ก าหนดราคากลางเมื่อวนัที่
ล าดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 133,000.00                  

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 133,000.00                  
ตัวอักษร หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร  จ านวน 200.00                        665.00      บาท/ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงชื่อ ................................................... ประธานกรรมการ
( นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช ) ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ลงชื่อ ....................................................  กรรมการ
( นายสมรส   ประสมสวย ) หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

ลงชื่อ ................................................... กรรมการ
( นางนวพร   จุมปอูา ) นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

................................................... เหน็ชอบ
( นางสาวอรนลิน   ลีลาภทัรเดช )

ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

................................................... อนมุติั
( นายแจ๊ก   ธิสงค์ )

นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

แบบสรปุราคาประมาณการค่าก่อสรา้ง



ปริมาณงาน งานประตูทางเข้า ยาว 6.00 ม. สูง 1.50 ม. และร้ัวคอนกรีต สูง 1.50 ม. ยาวรวมท้ังหมด 94.00 ม.    



แบบ ปร.5
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
สว่นราชการ เทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตบลอ๊คอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6
ปริมาณงาน งานประตทูางเขา้ ยาว 6.00 ม. สงู 1.50 ม. และรั้วคอนกรีต สงู 1.50 ม. ยาวรวมทั้งหมด 94.00 ม.    
สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6   ต.เจดยีห์ลวง  อ.แมส่รวย  จ.เชยีงราย
  แบบ ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดยีห์ลวง จ านวน แผ่น
ก าหนดราคากลางเมื่อวันที่           พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ รายการ
รวมค่างานต้นทนุ

(บาท)
Factor F

รวมค่ากอ่สร้าง
(บาท)

1 ค่าวัสดุและค่าแรง 102,800.30 1.3074 134,401.11
2 ค่าใช้จ่ายพเิศษอื่นๆ - - -  - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3 ปา้ยโครงการ 1  ปา้ย  - ภาษี 7%

 - เงินล่วงหนา้จ่าย 0%
 - เงินประกนัผลงานหกั 0%

สรุป รวมค่าวัสดุปน็เงินทั้งส้ิน 134,401.11
คิดเพยีง 133,000.00
(ตัวอกัษร) 
ขนาดเน้ือที่อาคาร    จ านวน   94.00 ตร.ม. เฉลี่ย 1,414.89 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงชื่อ ................................................... ประธานกรรมการ
( นางสาวอรนลิน  ลีลาภทัรเดช )ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

ลงชื่อ ....................................................  กรรมการ
( นายสมรส   ประสมสวย ) หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง

ลงชื่อ ................................................... กรรมการ
( นางนวพร   จุมปอูา ) นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

................................................... เหน็ชอบ
( นางสาวอรนลิน   ลีลาภทัรเดช )

ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

................................................... อนมุติั
( นายแจ๊ก   ธิสงค์ )

นายกเทศมนตรีต าบลเจดีย์หลวง

หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน

หมายเหตุ

Factor F    งานอาคาร

พื้นที่ คสล.ไมน่อ้ยกว่า   -     ตร.ม.
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ส่วนราชการ  เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง  อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
ชื่อโครงการ/งานก่อสรา้ง รัว้คอนกรตีบล๊อคอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6
ปรมิาณงาน งานประตูทางเข้า ยาว 6.00 ม. สูง 1.50 ม. และรัว้คอนกรตี สูง 1.50 ม. ยาวรวมทั้งหมด 94.00 ม.    
สถานที่ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6   ต.เจดีย์หลวง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย
แบบ   ตามแบบของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง ประมาณราคาเมื่อ  10     พฤษภาคม    2561

ต่อหน่วย จ านวนเงิน ต่อหน่วย จ านวนเงิน
1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

งานดินขุด 7 ลบ.ม. 99.00    693.00     693.00       
งานคอนกรีต  ค2 7.56 ลบ.ม. 436.00   3,296.16   3,296.16     
ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนต์ 2.54 ตัน 2,604.36 6,615.49 -          6,615.49     

ทรายหยาบ 4.54 ลบ.ม. 280.38 1,271.80 -          1,271.80     

หินผสมคอนกรีต 8.24 ลบ.ม. 560.00 4,614.62 -          4,614.62     
งานไม้แบบ(ต่าง) 111.00 ตร.ม. 0.00 133.00   14,763.00 14,763.00   
ไม้แบบ(  คิดใช้ 3 รอบ  ) 37.00 ลบ.ฟ. 579.44     21,439.28 -          21,439.28   
ตะปู 18.80 กก. 35.05       658.94 -          658.94       
เหล็ก 6 mm 0.197 ตัน 21,891.05 4,312.54 4,100.00 807.70     5,120.24     
เหล็ก 9 mm 0.38 ตัน 20,789.23 7,899.91 3,300.00 1,254.00   9,153.91     
ลวดผูกเหล็ก 11.54 กก. 74.44 859.04 -          859.04       
งานก่ออิฐบล็อกแต่งยาแนว 33.60 ตร.ม. 93.15       3,129.84 60.00    2,016.00   5,145.84     
งานโครงเหล็กกรุลวดตาข่าย ขนาด 2.3 x 0.95 35.00 ช่อง 500.00     17,500.00 150.00   5,250.00   22,750.00   

2 งานประตเูหล็กเลื่อนขนาด1.50x6.00  ม. บาน+อุปกรณ์ 9 ตร.ม. 0.00 150.00 1,350.00   1,350.00     
เหล็กกล่อง  2"x 4" หนา 1.6 มม. 2 ท่อน 577.49 1,154.98 -          1,154.98     
ท่อเหล็กกัลวาไน  ø  1/2" 8 ท่อน 133.00 1,064.00 -          1,064.00     
ล้อเล่ือนคู่ ø 3" 2 ชุด 200.00 400.00 -          400.00       
สีกันสนิม 1 รายการ 350.00 350.00 -          350.00       
สีน้ ามันเคลือบเงา 1 รายการ 800.00 800.00 -          800.00       

3 งานประตูเหล็กบานเปดิขนาด1.70x1.20  ม. บาน+อุปกรณ์ 1 ชุด 1,000.00 1,000.00 300.00 300.00     1,300.00     
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 102,800.30

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงชื่อ......................................................................ประธานกรรมการ
( นางสาวอรนลิน  ลีลาภัทรเดช ) ปลัดเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง

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

ลงชื่อ......................................................................กรรมการ
( นางนวพร   จุมปูอา ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

หมายเหตุหน่วย
ค่าวัสดุ

ล าดบัที่ รายการ จ านวน
ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน



qw*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


