
แบบ ปร.6

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

ลําดับที่ รายการ คากอสราง หมายเหตุ

(บาท)

1 เพื่อจายเปนคากอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง หมูที่ 9  

โดยมีจุดเริ่มตนที่ปากทอหนาเทศบาลตําบลแมทาชาง  ถึงจุดที่เทศบาลฯไดกอสรางไว มีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 ชวงที่  1  กอสรางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนาดานบน 0.15เมตร. หนาดานลาง 0.25เมตร. สูง 2.32 เมตร.ฝงขวายาว 62.00เมตร 

                             ฝงซายยาว 62.00เมตร ความยาวรวม 124.00เมตร

                ชวงที่  2  กอสรางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนาดานบน 0.15เมตร. หนาดานลาง 0.25เมตร. สูง 2.32 เมตร. 

                             ฝงขวายาว 36.00เมตร ฝงซายยาว 25.00เมตร  ความยาวรวม 61.00เมตร

 หมวดที่ 2 ชวงที่ 1 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวางเฉลี่ย  2.07 เมตร. ยาว 62.00เมตร.หนา 0.15เมตร.หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 128.34 ตารางเมตร

                ชวงที่ 2 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวางเฉลี่ย  1.60 เมตร. ยาว 59.50 เมตร.หนา 0.15 เมตร.หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 95.20 ตารางเมตร

รวมเปนจํานวนทั้งหมด 1,030,000.00

หนึ่งลานสามหมื่นบาทถวน

                     ( นางสาวเกษร    ทาโน )

                 กรรมการกําหนดราคากลาง

              (นางสาววรปภา     ภัทรสิทธิอมร )

                  กรรมการกําหนดราคากลาง

(ราคากลาง)สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

เทศบาลตําบลแมทาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

ประมาณาราคาตามแบบ ปร. 4        จํานวน     4  แผน

แลวเห็นชอบใหประมาณราคานี้เปนราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจสอบ

กําหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง      เมื่อวันที่   10   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ 2558

ลงชื่อ…………………………………………

                (วาที่ ร.อ.ยศภัศ    เชื้อสะอาด )

        ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง



ลําดับ รายการ คาวัสดุและคาแรง Factor F คากอสรางทั้หมด หมายเหตุ

รวมเปน (บาท) รวมเปนเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร #REF! 1.2726 #REF!

2 ประเภทงานทาง

3 ประเภทงานชลประทาน

4 ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม

5 งานปายเหมารวม

เงื่อนไข

เงินลวงหนาจาย……………….0%

เงินประกันผลงานหัก………….0%

ดอกเบี้ยเงินกู…………………..7%

คาภาษีมูลคาเพิ่ม    vat………7% -                           

สรุป #REF!

1,030,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 185.00               

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,567.57            

     กรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………

     ( นางสาวเกษร      ทาโน )

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจสอบ                                 (นางสาววรปภา     ภัทรสิทธิอมร )

แลวเห็นชอบใหประมาณราคานี้เปนราคากลาง      กรรมการกําหนดราคากลาง

        ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………

        (วาที่ ร.อ.ยศภัศ    เชื้อสะอาด )

ตัวอักษร หนึ่งลานสามหมื่นบาทถวน

เมตร

บาท/เมตร

รวมราคาคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

คิดเปนเงินประมาณ

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

ประมาณาราคาตามแบบ ปร. 4        จํานวน     4  แผน

ลงชื่อ…………………………………………

แบบ   ป.ร.5

(ราคากลาง)สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

เทศบาลตําบลแมทาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

กําหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง      เมื่อวันที่   10   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ 2558



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

หมวดที่ 1 ชวงที่  1  กอสรางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบที1่) หนาดานบน 0.15เมตร. หนาดานลาง 0.25เมตร. สูง 2.32 เมตร.ฝงขวายาว 62.00เมตร ฝงซายยาว 62.00เมตร ความยาวรวม 124.00เมตร ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

1 งานขุดดินและกลบคืนดวยเครื่องจักร 271.58         ม.
3

-             -                        35.22              9,565.05             9,565.05                   เชียงใหมเดือน  พฤษภาคม

2 งานดินถมปรับระดับ 77.21           ม.
3

120.00       9,264.84               17.61              1,359.62             10,624.46                 2558

3 งานทรายรองพื้น 11.63           ม.
3

417.38       4,852.04               79.20              920.70                5,772.74                   ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

4 คอนกรีตหยาบ  Lean  9.30             ม.
3

1,558.00    14,489.40             306.00            2,845.80             17,335.20                 จากสํานักงานพาณิชย

5 คอนกรีต  ค.2 s = 240 kg/cm.
2

104.16         ม.
3

1,775.70    184,956.91           306.00            31,872.96           216,829.87               จังหวัดเชียงใหม + ลําพูน

6 งานไมแบบทั่วไป 637.36         ม.
2

-             -                        104.00            66,285.44           66,285.44                 ลําปาง+กรุงเทพฯ

7 ไมแบบไมอัดยาง 6 มม. 26.12           แผน 238.32       6,225.23               -                  -                     6,225.23                   ใชคาแรงจาก กรมบัญชีกลาง

8 ไมเคราและค้ํายัน 19.12           ฟ.
3

448.60       8,577.59               -                  -                     8,577.59                   เดือน  มีนาคม 2556

9 ตะปู 79.67           กก. 32.65         2,601.23               -                  -                     2,601.23                   (ตามมติ ครม.13 ม.ีค.2555)

10 งานเหล็กเสริม 5.91             ตัน -             -                        3,401.00         20,087.29           20,087.29                 ใช FACTOR.F ดอกเบี้ย 7 %

11 เหล็กเสริมเสนกลม SR-24 ขนาด 6 มม. 982.75         กก. 21.72         21,345.32             -                  -                     21,345.32                 ใชราคาน้ํามันโซลาในเขตเมือง

12 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. 4,923.54      กก. 21.18         104,280.60           -                  -                     104,280.60               อําเภอเชียงใหม  (ปตท.)

13 ลวดผูกเหล็ก 147.66         กก. 30.37         4,484.35               -                  -                     4,484.35                   ลิตรละ 26.69บาท/ลิตร

14 ยางแอสฟลท  -               ลิตร 23.98         -                        -                  -                     -                            

15 ทอพี.วี.ชี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 6.00             ทอน 98.60         591.60                  -                  -                     591.60                      

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 15 (คางานตนทุน) 361,669.11           132,936.86         494,605.97               

                                                                                   (ราคากลาง)บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คาวัสดุและคาแรง            แบบ ปร.4 แผนที    1/4

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

กําหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง      เมื่อวันที่   10   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ 2558

ลําดับ รายการ จํานวน
คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ

หนวย
คาวัสดุ



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

หมวดที่ 1 ชวงที่  2  กอสรางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบที1่) หนาดานบน 0.15เมตร. หนาดานลาง 0.25เมตร. สูง 2.32 เมตร.ฝงขวายาว 36.00เมตร ฝงซายยาว 25.00เมตร  ความยาวรวม 61.00เมตร ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

1 งานขุดดินและกลบคืนดวยเครื่องจักร 127.28         ม.
3

-             -                        35.22              4,482.80             4,482.80                   เชียงใหมเดือน  พฤษภาคม

2 งานดินถมปรับระดับ 47.40           ม.
3

120.00       5,687.76               17.61              834.68                6,522.44                   2558

3 งานทรายรองพื้น 5.72             ม.
3

417.38       2,386.89               79.20              452.93                2,839.82                   ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

4 คอนกรีตหยาบ  Lean  4.16             ม.
3

1,558.00    6,485.18               306.00            1,273.73             7,758.90                   จากสํานักงานพาณิชย

5 คอนกรีต          ค.2 s = 240 kg/cm.
2

46.62           ม.
3

1,775.70    82,783.13             306.00            14,265.72           97,048.85                 จังหวัดเชียงใหม + ลําพูน

6 งานไมแบบทั่วไป 313.54         ม.
2

-             -                        104.00            32,608.16           32,608.16                 ลําปาง+กรุงเทพฯ

7 ไมแบบไมอัดยาง 6 มม. 12.85           แผน 238.32       3,062.41               -                  -                     3,062.41                   ใชคาแรงจาก กรมบัญชีกลาง

8 ไมเคราและค้ํายัน 9.41             ฟ.
3

448.60       4,219.62               -                  -                     4,219.62                   เดือน  มีนาคม 2556

9 ตะปู 39.19           กก. 32.65         1,279.64               -                  -                     1,279.64                   (ตามมติ ครม.13 ม.ีค.2555)

10 งานเหล็กเสริม 2.91             ตัน -             -                        3,401.00         9,891.44             9,891.44                   ใช FACTOR.F ดอกเบี้ย 7 %

11 เหล็กเสริมเสนกลม SR-24 ขนาด 6 มม. 483.45         กก. 21.72         10,500.52             -                  -                     10,500.52                 ใชราคาน้ํามันโซลาในเขตเมือง

12 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. 2,424.94      กก. 21.18         51,360.30             -                  -                     51,360.30                 อําเภอเชียงใหม  (ปตท.)

13 ลวดผูกเหล็ก 72.71           กก. 30.37         2,208.20               -                  -                     2,208.20                   ลิตรละ 26.69บาท/ลิตร

14 ยางแอสฟลท  -               ลิตร 23.98         -                        -                  -                     -                            

15 ทอพี.วี.ชี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 3.00             ทอน 98.60         295.80                  -                  -                     295.80                      

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 15 (คางานตนทุน) 170,269.45           63,809.45           234,078.90               

ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ

                                                                                   (ราคากลาง)บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คาวัสดุและคาแรง            แบบ ปร.4 แผนที    2/4

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

กําหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง      เมื่อวันที่   10   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ 2558

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

 หมวดที่ 2 ชวงที่ 1 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวางเฉลี่ย  2.07 เมตร. ยาว 62.00เมตร.หนา 0.15เมตร.หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 128.34 ตารางเมตร ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

1 งานทรายรองพื้น 8.02             ม.
3

417.38       3,347.91               79.20              635.28                3,983.19                   เชียงใหมเดือน  พฤษภาคม

2 คอนกรีต   ค.2   s = 240 kg/cm.
2

19.25           ม.
3

1,775.70    34,184.00             306.00            5,890.81             40,074.81                 2558

3 เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป ขนาด 4 มม.@0.25+0.25
#

128.34         ม.
2

25.70         3,298.34               -                  -                     3,298.34                   ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

4 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. 4.36             กก. 21.18         92.34                    3.40                14.82                  107.17                      จากสํานักงานพาณิชย

5 ยางแอสฟลท      8.69             ลิตร 23.98         208.32                  -                  -                     208.32                      จังหวัดเชียงใหม + ลําพูน

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 5 (คางานตนทุน) 41,130.91             6,540.91             47,671.82                 ลําปาง+กรุงเทพฯ

ใชคาแรงจาก กรมบัญชีกลาง

เดือน  มีนาคม 2556

สรุป รวมคาวัสดุและคาแรง หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 (คางานตนทุน) (ตามมติ ครม.13 ม.ีค.2555)

ใช FACTOR.F ดอกเบี้ย 7 %

ใชราคาน้ํามันโซลาในเขตเมือง

อําเภอเชียงใหม  (ปตท.)

ลิตรละ 26.69บาท/ลิตร

                                                                                   (ราคากลาง)บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คาวัสดุและคาแรง            แบบ ปร.4 แผนที    3/4

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

กําหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง      เมื่อวันที่   10   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ 2558

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

 หมวดที่ 2 ชวงที่ 2 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวางเฉลี่ย  1.60 เมตร. ยาว 59.50 เมตร.หนา 0.15 เมตร.หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 95.20 ตารางเมตร ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

1 งานทรายรองพื้น 5.95             ม.
3

417.38       2,483.41               79.20              471.24                2,954.65                   เชียงใหมเดือน  พฤษภาคม

2 คอนกรีต   ค.2   s = 240 kg/cm.
2

14.28           ม.
3

1,775.70    25,357.00             306.00            4,369.68             29,726.68                 2558

3 เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป ขนาด 4 มม.@0.25+0.25
#

95.20           ม.
2

25.70         2,446.64               -                  -                     2,446.64                   ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

4 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. 19.36           กก. 21.18         410.01                  3.40                65.82                  475.83                      จากสํานักงานพาณิชย

5 ยางแอสฟลท      7.23             ลิตร 23.98         173.38                  -                  -                     173.38                      จังหวัดเชียงใหม + ลําพูน

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 5 (คางานตนทุน) 30,870.43             4,906.74             35,777.17                 ลําปาง+กรุงเทพฯ

ใชคาแรงจาก กรมบัญชีกลาง

เดือน  มีนาคม 2556

สรุป รวมคาวัสดุและคาแรง หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 (คางานตนทุน) 812,133.86          (ตามมติ ครม.13 ม.ีค.2555)

factor  f = 1.2726 221,387.69          ใช FACTOR.F ดอกเบี้ย 7 %

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,033,521.55       ใชราคาน้ํามันโซลาในเขตเมือง

ขอประมาณราคาเพียง 1,030,000.00      อําเภอเชียงใหม  (ปตท.)

ลิตรละ 26.69บาท/ลิตร

                                                                                   (ราคากลาง)บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คาวัสดุและคาแรง            แบบ ปร.4 แผนที    4/4

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

กําหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง      เมื่อวันที่   10   เดือน    มิถุนายน    พ.ศ 2558

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ



ง



ง



ง



ง



ลําดับ รายการ คาวัสดุและคาแรง Factor F คากอสรางทั้หมด หมายเหตุ

รวมเปน (บาท) รวมเปนเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร ............................ 1.2726 ............................

2 ประเภทงานทาง

3 ประเภทงานชลประทาน

4 ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม

5 งานปายเหมารวม

เงื่อนไข

เงินลวงหนาจาย……………….0%

เงินประกันผลงานหัก………….0%

ดอกเบี้ยเงินกู…………………..7%

คาภาษีมูลคาเพิ่ม    vat………7%

สรุป

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 185.00               

เฉลี่ยราคาประมาณ

แบบ   ป.ร.5

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

บริษัท/หจก./ราน……………………………………………………………………………………

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด                                   

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

ประมาณาราคาตามแบบ ปร. 4        จํานวน     4  แผน

เสนอราคาเมื่อ  วันที่……………….. เดือน …………………………………………………….พ.ศ 2554

รวมราคาคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

คิดเปนเงินประมาณ

ตัวอักษร

เมตร

บาท/เมตร

ลงชื่อ…………………………………………ผูเสนอราคา

 (……………………………………………... )

ประทับตราถามี



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

หมวดที่ 1 ชวงที่  1  กอสรางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบที1่) หนาดานบน 0.15เมตร. หนาดานลาง 0.25เมตร. สูง 2.32 เมตร.ฝงขวายาว 62.00เมตร ฝงซายยาว 62.00เมตร ความยาวรวม 124.00เมตร

1 งานขุดดินและกลบคืนดวยเครื่องจักร ม.
3

2 งานดินถมปรับระดับ ม.
3

3 งานทรายรองพื้น ม.
3

4 คอนกรีตหยาบ  Lean  ม.
3

5 คอนกรีต  ค.2 s = 240 kg/cm.
2

ม.
3

6 งานไมแบบทั่วไป ม.
2

7 ไมแบบไมอัดยาง 6 มม. แผน

8 ไมเคราและค้ํายัน ฟ.
3

9 ตะปู กก.

10 งานเหล็กเสริม ตัน

11 เหล็กเสริมเสนกลม SR-24 ขนาด 6 มม. กก.

12 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. กก.

13 ลวดผูกเหล็ก กก.

14 ยางแอสฟลท  ลิตร

15 ทอพี.วี.ชี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 ทอน

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 15 (คางานตนทุน)

                                                                              ใบเสนอราคา                                                        แบบ ปร.4 แผนที    1/4

บริษัท/หจก./ราน……………………………………………………………………………………

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

เสนอราคาเมื่อวันที…่…………..เดือน…………………………..พ.ศ……………………………  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

หมวดที่ 1 ชวงที่  2  กอสรางพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบที1่) หนาดานบน 0.15เมตร. หนาดานลาง 0.25เมตร. สูง 2.32 เมตร.ฝงขวายาว 36.00เมตร ฝงซายยาว 25.00เมตร  ความยาวรวม 61.00เมตร

1 งานขุดดินและกลบคืนดวยเครื่องจักร ม.
3

2 งานดินถมปรับระดับ ม.
3

3 งานทรายรองพื้น ม.
3

4 คอนกรีตหยาบ  Lean  ม.
3

5 คอนกรีต          ค.2 s = 240 kg/cm.
2

ม.
3

6 งานไมแบบทั่วไป ม.
2

7 ไมแบบไมอัดยาง 6 มม. แผน

8 ไมเคราและค้ํายัน ฟ.
3

9 ตะปู กก.

10 งานเหล็กเสริม ตัน

11 เหล็กเสริมเสนกลม SR-24 ขนาด 6 มม. กก.

12 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. กก.

13 ลวดผูกเหล็ก กก.

14 ยางแอสฟลท  ลิตร

15 ทอพี.วี.ชี ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5 ทอน

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 15 (คางานตนทุน)

เสนอราคาเมื่อวันที…่…………..เดือน…………………………..พ.ศ……………………………  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ

                                                                              ใบเสนอราคา                                                        แบบ ปร.4 แผนที    2/4

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

 หมวดที่ 2 ชวงที่ 1 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวางเฉลี่ย  2.07 เมตร. ยาว 62.00เมตร.หนา 0.15เมตร.หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 128.34 ตารางเมตร

1 งานทรายรองพื้น ม.
3

2 คอนกรีต   ค.2   s = 240 kg/cm.
2

ม.
3

3 เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป ขนาด 4 มม.@0.25+0.25
#

ม.
2

4 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. กก.

5 ยางแอสฟลท      ลิตร

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 5 (คางานตนทุน)

                                                                                   บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คาวัสดุและคาแรง            แบบ ปร.4 แผนที    3/4

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

เสนอราคาเมื่อวันที…่…………..เดือน…………………………..พ.ศ……………………………  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

 หมวดที่ 2 ชวงที่ 2 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวางเฉลี่ย  1.60 เมตร. ยาว 59.50 เมตร.หนา 0.15 เมตร.หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 95.20 ตารางเมตร

1 งานทรายรองพื้น ม.
3

2 คอนกรีต   ค.2   s = 240 kg/cm.
2

ม.
3

3 เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป ขนาด 4 มม.@0.25+0.25
#

ม.
2

4 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. กก.

5 ยางแอสฟลท      ลิตร

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 5 (คางานตนทุน)

สรุป รวมคาวัสดุและคาแรง หมวดที่ 1 หมวดที่ 2 (คางานตนทุน)

factor  f = 1.2726

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ขอประมาณราคาเพียง

                                                                                   บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คาวัสดุและคาแรง            แบบ ปร.4 แผนที    4/4

โครงการกอสรางพนังกันดินและขยายผิวการจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9                                 

สถานที่กอสรางสายแยกคลองชลประทาน 21 ซายไปบานดง(ฝงซาย-ขวา) หมูที่ 9  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางดงกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

เสนอราคาเมื่อวันที…่…………..เดือน…………………………..พ.ศ……………………………  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ
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