
แบบ ปร.6

โครงการกอสราง  พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูที่ 1                                                  

สถานที่กอสราง ในลําเหมืองแมทาชาง บานทาวคําวัง  หมูที่ 1  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางกําหนด                                   

ลําดับที่ รายการ คากอสราง หมายเหตุ

(บาท)

1 กอสรางพนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 1 หนาดานบน 0.15  เมตร 

หนาดานลาง 0.25  เมตร สูง 3.30 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 25.00  เมตร  

โดยมีจุดเริ่มตนตอจากพนังเดิมบริเวณหลังบานนายบุญมา ตอจากหมื่น 

ไปถึงสะพานขามไปเขตเทศบาลบานแหวน

รวมเปนจํานวนทั้งหมด 170,000.00

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน

ลงชื่อ…………………………………………

     กรรมการกําหนดราคากลาง

(ราคากลาง)สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

เทศบาลตําบลแมทาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

ประมาณาราคาตามแบบ ปร. 4        จํานวน     2 แผน

ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่   10  เดือน    มิถุนายน   พ.ศ 2558

        กรรมการกําหนดราคากลาง

     (นางสาวเกษร    ทาโน)

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดประมาณการและตรวจสอบ

แลวเห็นชอบใหประมาณราคานี้เปนราคากลางในการสอบราคา

และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ลงชื่อ…………………………………………

      ( นางสาววรปภา   ภัทรสิทธิอมร )

                                     ( วาที่ ร.อ.ยศภัศ    เชื้อสะอาด)

      ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………



               ด)                                  

     

    

               

                

                  

        

         

           

                                           

      



ลําดับ รายการ คาวัสดุและคาแรง Factor F คากอสรางทั้หมด หมายเหตุ

รวมเปน (บาท) รวมเปนเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร 134,079.35        1.2726 170,629.38          

2 ประเภทงานทาง

3 ประเภทงานชลประทาน

4 ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม

5 งานปายเหมารวม

เงื่อนไข

เงินลวงหนาจาย……………….0%

เงินประกันผลงานหัก………….0%

ดอกเบี้ยเงินกู…………………..7%

คาภาษีมูลคาเพิ่ม    vat………7% -                       

สรุป 170,629.38          

170,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 25.00                 

เฉลี่ยราคาประมาณ 6,800.00            

แบบ   ป.ร.5

(ราคากลาง)สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

เทศบาลตําบลแมทาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม

โครงการกอสราง  พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูที่ 1                                                  

ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่   10  เดือน    มิถุนายน   พ.ศ 2558

รวมราคาคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

คิดเปนเงินประมาณ

สถานที่กอสราง ในลําเหมืองแมทาชาง บานทาวคําวัง  หมูที่ 1  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

ประมาณาราคาตามแบบ ปร. 4        จํานวน     2 แผน

ลงชื่อ…………………………………………

                     ( วาที่ ร.อ.ยศภัศ     เชื้อสะอาด)

ตัวอักษร หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน

เมตร

บาท/เมตร

แลวเห็นชอบใหประมาณราคานี้เปนราคากลางในการสอบราคา      (นางสาววรปภา   ภัทรสิทธิอมร )

และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ        กรรมการกําหนดราคากลาง

        ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดประมาณการและตรวจสอบ ลงชื่อ…………………………………………

     กรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………

      ( นางสาวเกษร     ทาโน )



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาดานบน 0.15ม. หนาดานลาง 0.25ม. สูง 3.30ม.(ลําดับที่ 1 ถึง 13 คิดราคาที่ 1.00เมตร) -                        -                  -                     -                            ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

1 คาเครื่องจักรกลขุดดิน  1.54             ม.
3

-             -                        17.61              27.12                  27.12                        เชียงใหมเดือน  พฤษภาคม

2 งานถมดินกลบคืน 1.95             ม.
3

-             -                        17.61              34.34                  34.34                        2558

3 คอนกรีตหยาบ  1 : 3 : 5  laen 0.08             ม.
3

1,558.00    116.85                  306.00            22.95                  139.80                      ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

4 คอนกรีต  ค.2   s = 240 kg/cm.
2

1.11             ม.
3

1,775.70    1,971.03               306.00            339.66                2,310.69                   จากสํานักงานพาณิชย

5 งานไมแบบทั่วไป 7.20             ม.
2

-             -                        133.00            957.60                957.60                      จังหวัดเชียงใหม + ลําพูน

6 ไมแบบไมอัดยาง 6 มม. 0.50             แผน 238.32       119.16                  -                  -                     119.16                      ลําปาง+กรุงเทพฯ

7 ไมเคราและค้ํายัน 0.43             ฟ.
3

448.60       193.80                  -                  -                     193.80                      ใชคาแรงจาก กรมบัญชีกลาง

8 ตะปูคละ 1.44             กก. 32.65         47.02                    -                  -                     47.02                        เดือน  มีนาคม 2556

9 งานเหล็กเสริม 0.06             ตัน -             -                        3,401.00         204.09                204.09                      (ตามมติ ครม.13 ม.ีค.2555)

10 เหล็กเสริมเสนกลม SR-24 ขนาด 6 มม. 4.62             เสน 48.23         222.82                  -                  -                     222.82                      ใช FACTOR.F ดอกเบี้ย 7 %

11 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. 5.60             เสน 188.09       1,053.79               -                  -                     1,053.79                   ใชราคาน้ํามันโซลาในเขตเมือง

12 ลวดผูกเหล็ก 1.50             กก. 30.37         45.56                    -                  -                     45.56                        อําเภอเชียงใหม  (ปตท.)

13 ทอ พี.วี.ช.ีขนาด 1.5 นิ้วชั้นความหนา 8.5 0.08             ทอน 98.60         7.40                      -                  -                     7.40                          ลิตรละ 26.69บาท/ลิตร

-               -             -                        -                  -                     -                            

รวมคาวัสดุขอ 1 ถึงขอ 13 ตอความยาว 1.00 ม.(คางานตนทุน) 3,777.42               1,585.75             5,363.17                   

งาน EXPANSION JOINT  คิดงานเทากับ 1  joint

14 แผนชานออย 10 มม.ชุบแอสฟลท  = 0.385แผน/ joint 0.39             แผน 360.00       140.40                  -                  -                     140.40                      

15 เหล็กเสริมเสนกลม SR-24 ขนาด 12 มม.   = 0.70เสน/ joint 0.70             เสน 191.08       133.76                  -                  -                     133.76                      

16 ยางแอสฟลท                               = 0.20ลิตร/ joint 0.20             ลิตร 23.98         4.80                      -                  -                     4.80                          

รวมคาวัสดุขอ 14 ถึงขอ 16  ตอ 1  EXPANSION JOINT 278.95                  -                     278.95                      

จํานวน
คาแรง

หมายเหตุหนวย
คาวัสดุ

ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ

                                                                                   (ราคากลาง)บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน คาวัสดุและคาแรง            แบบ ปร.4 แผนที    1/2

โครงการกอสราง  พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูที่ 1                                                  

สถานที่กอสราง ในลําเหมืองแมทาชาง บานทาวคําวัง  หมูที่ 1  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่   10  เดือน    มิถุนายน   พ.ศ 2558

ลําดับ รายการ



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

รวมยอดยกมา คาวัสดุขอ 1 ถึงขอ 13  x (ความยาวที่กอสราง = 25.00ม.) 134,079.35               ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

รวมยอดยกมา คาวัสดุขอ 14 ถึงขอ 16  x ( 1 JOINT ) -                            เชียงใหมเดือน  พฤษภาคม

รวมยอดคาวัสดุขอ 1 ถึงขอ 16( คางานตนทุน) 134,079.35               2558

FACTOR. F = 1.2726 36,550.03                 ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 170,629.38               จากสํานักงานพาณิชย

ขอประมาณราคาเพียง 170,000.00         จังหวัดเชียงใหม + ลําพูน

              (ลงชื่อ.................................................................)               (ลงชื่อ.................................................................) ลําปาง+กรุงเทพฯ

                             (วาที่ ร.อ.ยศภัศ    เชื้อสะอาด)                                   (นางสาวเกษร    ทาโน) ใชคาแรงจาก กรมบัญชีกลาง

                         ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง                                 กรรมการกําหนดราคากลาง เดือน  มีนาคม 2556

(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    2/2

                   กรรมการกําหนดราคากลาง

สถานที่กอสราง ในลําเหมืองแมทาชาง บานทาวคําวัง  หมูที่ 1  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              

ประมาณราคาโดย  คณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่   10  เดือน    มิถุนายน   พ.ศ 2558

ลําดับ
รวมคาวัสดุ

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

                    (นางสาววรปภา   ภัทรสิทธิอมร)

รายการ
ราคา/หนวย

โครงการกอสราง  พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูที่ 1                                                  

หมายเหตุจํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง



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 25.00                 

เฉลี่ยราคาประมาณ

ประทับตราถามี

เมตร

บาท/เมตร

ลงชื่อ…………………………………………ผูเสนอราคา

 (……………………………………………... )

ประมาณาราคาตามแบบ ปร. 4        จํานวน     2 แผน

เสนอราคาเมื่อ  วันที่……………….. เดือน …………………………………………………….พ.ศ 2558

รวมราคาคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

คิดเปนเงินประมาณ

ตัวอักษร

แบบ   ป.ร.5

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง

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

โครงการกอสราง  พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูที่ 1                                                  

สถานที่กอสราง ในลําเหมืองแมทาชาง บานทาวคําวัง  หมูที่ 1  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางกําหนด)                                  

หนวยงานออกแบบและรายการ กองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง              



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาดานบน 0.15ม. หนาดานลาง 0.25ม. สูง 3.30ม.(ลําดับที่ 1 ถึง 13 คิดราคาที่ 1.00เมตร) 

1 คาเครื่องจักรกลขุดดิน  ม.
3

2 งานถมดินกลบคืน ม.
3

3 คอนกรีตหยาบ  1 : 3 : 5  laen ม.
3

4 คอนกรีต  ค.2   s = 240 kg/cm.
2

ม.
3

5 งานไมแบบทั่วไป ม.
2

6 ไมแบบไมอัดยาง 6 มม. แผน

7 ไมเคราและค้ํายัน ฟ.
3

8 ตะปูคละ กก.

9 งานเหล็กเสริม ตัน

10 เหล็กเสริมเสนกลม SR-24 ขนาด 6 มม. เสน

11 เหล็กเสริมขอออย SD-30 ขนาด 12 มม. เสน

12 ลวดผูกเหล็ก กก.

13 ทอ พี.วี.ช.ีขนาด 1.5 นิ้วชั้นความหนา 8.5 ทอน

รวมคาวัสดุขอ 1 ถึงขอ 13 ตอความยาว 1.00 ม.(คางานตนทุน)

งาน EXPANSION JOINT  คิดงานเทากับ 1  joint

14 แผนชานออย 10 มม.ชุบแอสฟลท  = 0.385แผน/ joint แผน

15 เหล็กเสริมเสนกลม SR-24 ขนาด 12 มม.   = 0.70เสน/ joint เสน

16 ยางแอสฟลท                               = 0.20ลิตร/ joint ลิตร

รวมคาวัสดุขอ 14 ถึงขอ 16  ตอ 1  EXPANSION JOINT

รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ

                                                                              ใบเสนอราคา                                                        แบบ ปร.4 แผนที    1/2

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

โครงการกอสราง  พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูที่ 1                                                  

สถานที่กอสราง ในลําเหมืองแมทาชาง บานทาวคําวัง  หมูที่ 1  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางกําหนด)                                  

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

ลําดับ



รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

รวมยอดยกมา คาวัสดุขอ 1 ถึงขอ 13  x (ความยาวที่กอสราง = 25.00ม.)

รวมยอดยกมา คาวัสดุขอ 14 ถึงขอ 16  x ( 1 JOINT )

รวมยอดคาวัสดุขอ 1 ถึงขอ 16( คางานตนทุน)

FACTOR. F = 1.2726

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ขอประมาณราคาเพียง

ลงชื่อ..................................................................ผูเสนอราคา/ประทับตราถามี

       (................................................................)

                                                                              ใบเสนอราคา                                                        แบบ ปร.4 แผนที    2/2

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

โครงการกอสราง  พนังกันน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมูที่ 1                                                  

สถานที่กอสราง ในลําเหมืองแมทาชาง บานทาวคําวัง  หมูที่ 1  ต.หางดง อ. หางดง  จ. เชียงใหม  (ตามแบบ ทต.แมทาชางกําหนด)                                  

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

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

หมายเหตุ
ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ


	ปร.6 ราคากลาง)
	ป.ร5 ราคากลาง
	ปร.4 ราคากลาง10-06-58(2)
	ป.ร5 ผู้เสนอราคา
	ปร.4 เสนอราาคา

