
แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลตติก สายทาง ชม.ถ. 204-06 

สถานที่กอส สายทาง ชม.ถ. 204-06  แยกทางหลวง 108 ตอนบานชางคํา - บานทาวคําวัง 

แบบเลขที่   ตามแบบและรายการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด

หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแมทาชาง  อ. หางดง จ. เชียงใหม /งานถนน

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ปร.6 ที่แนบ มีจํานวน  4 แผน

คํานวนราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่    11  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2559

คากอสราง

(บาท)

1 เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลตติก สายทาง ชม.ถ. 204-06 หมูที่ 1 ดังนี้

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลตติก สายทาง ชม.ถ. 204-06 กวาง 4.00เมตร หนา0.05เมตร ยาว 432.00เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,815 ตารางเมตร และกอสรางถนนคอนกรีตกวาง 3.70เมตร.ยาว 30.00เมตร.หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 98.89 ตารางเมตร พรอมถมดินไหลทางขางละ 0.00-0.15 เมตร ตามแบบและรายการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด

รวมคากอสรางทั้งโครงการ/งานกอสราง 585,838.76              

ราคากลาง 580,000.00

ราคากลาง หาแสนแปดหมื่นบาทถวน

ราคากลาง แบบสรุปราคากลางคากอสราง

กลุมงาน/งานทาง

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุ

สรุป

ลงชื่อ…………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………

                วาที่ ร.อ.ยศภัศ    เชื้อสะอาด)

      ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

                   (นางสาวเกษร    ทาโน )

               กรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณราคาและตรวจสอบ             ( นางสาววรปภา   ภัทรสิทธิอมร )

แลวเห็นชอบใหราคานี้ใชเปนราคากลางในการจัดซื้อและจัดจาง                  กรรมการกําหนดราคากลาง

ตอไปพรอมไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ



                     

      

                        

               

                 

                 



แบบ ปร.5(ก)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลตติก สายทาง ชม.ถ. 204-06 

สถานที่กอสราง สายทาง ชม.ถ. 204-06  แยกทางหลวง 108 ตอนบานชางคํา - บานทาวคําวัง 

แบบเลขที่   ตามแบบและรายการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด

หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแมทาชาง  อ. หางดง จ. เชียงใหม /งานถนน

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ปร.6 ที่แนบ มีจํานวน  4 แผน

คํานวนราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่    11  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2559

คางานตนทุน คากอสราง

รวมเปนเงิน(บาท) รวมเปนเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร 34,928.89         1.3074 45,666.03            

2 ประเภทงานทาง 396,486.15       1.3624 540,172.73          

3 ประเภทงานชลประทาน

4 ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม

........ฯลฯ.....................

เงื่อนไขการใชตาราง  Factor F

เงินลวงหนาจาย……………….0%

เงินประกันผลงานหัก………….0%

ดอกเบี้ยเงินกู…………………..6%

คาภาษีมูลคาเพิ่ม    vat………7% -                       

585,838.76          

580,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,815.00           

เฉลี่ยราคาประมาณ 319.56              

ราคากลาง แบบสรุปราคากลางคากอสราง

กลุมงาน/งานทาง

ลําดับ รายการ Factor F หมายเหตุ

สรุป
รวมคากอสราง

ขอคํานวณเปนราคากลางเพียง

ตัวอักษร หาแสนแปดหมื่นบาทถวน

ตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ…………………………………………

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณราคาและตรวจสอบ                      ( วาที่ ร.อ.ยศภัศ     เชื้อสะอาด)

แลวเห็นชอบใหราคานี้ใชเปนราคากลางในการจัดซื้อและจัดจาง            ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ตอไปพรอมไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ลงชื่อ…………………………………………

                   (นางสาววรปภา   ภัทรสิทธิอมร )

                      กรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………

                       ( นางสาวเกษร    ทาโน)

                   กรรมการกําหนดราคากลาง



แบบ ปร.4  แผนที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลตติก สายทาง ชม.ถ. 204-06 

สถานที่กอสราง สายทาง ชม.ถ. 204-06  แยกทางหลวง 108 ตอนบานชางคํา - บานทาวคําวัง แบบเลขที่   ตามแบบและรายการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด

หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแมทาชาง  อ. หางดง จ. เชียงใหม /งานถนน

รวม

รวมคาวัสดุ คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลตติก สายทาง ชม.ถ. 204-06 กวาง 4.00เมตร หนา0.05เมตร ยาว 432.00เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,815 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลแมทาชางกําหนด ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

1 งาน TACK - COAT 1,815.00        ม.
2

3.87            7,024.05          6.69               12,142.35          19,166.40                 เชียงใหมเดือน ธันวาคม 59

2 งานผิวแอสฟลทติกหนา 0.05ม. 1,815.00        ม.
2

180.00        326,700.00      11.41             20,709.15          347,409.15               ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

3 งานตีเสนดวยสีเทอรโมพลาสติก 103.14           ม.
2

262.00        27,022.68        28.00             2,887.92            29,910.60                 จากสํานักงานพาณิชย

รวมคาวัสดุและคาแรง (คางานตนทุน) 360,746.73      35,739.42          396,486.15               จังหวัดเชียงใหม + ลําพูน

ลําปาง+(กรุงเทพฯ กันยายน)

ใชคาแรงจาก กรมบัญชีกลาง

ดวนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว399

ลงวันที่  15 ตุลาคม 2558

(ตามมติ ครม.13 ม.ีค.2555)

ใช FACTOR.F ดอกเบี้ย 6 %

กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 

ที่ กค0405.3/ว364

ลงวันที่  15  กันยายน  2559

ใชราคาน้ํามันโซลาในเขตเมือง

อําเภอเชียงใหม  (ปตท.)

ลิตรละ 27.39บาท/ลิตร

จํานวน หนวย
ราคา/หนวย

คาวัสดุ คาแรง
หมายเหตุ

ราคากลาง แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา

กลุมงาน/งานทาง

คํานวนราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่    11  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2559

ลําดับ รายการ



แบบ ปร.4  แผนที่ 2/2

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลตติก สายทาง ชม.ถ. 204-06 

สถานที่กอสราง สายทาง ชม.ถ. 204-06  แยกทางหลวง 108 ตอนบานชางคํา - บานทาวคําวัง แบบเลขที่   ตามแบบและรายการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด

หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแมทาชาง  อ. หางดง จ. เชียงใหม /งานถนน

รวม

คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

กอสรางถนนคอนกรีตกวาง 3.70เมตร.ยาว 30.00เมตร.หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 98.89 ตารางเมตร พรอมถมดินไหลทางขางละ 0.00-0.15 เมตร ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

1 งานทรายรองพื้น 6.18               ลบ.ม. 443.92        2,743.43          79.20             489.46               3,232.88                   เชียงใหมเดือน ธันวาคม 59

2 คอนกรีต   ค.2   14.83             ลบ.ม. 1,444.18     21,417.19        306.00           4,537.98            25,955.17                 ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

3 งานไมแบบทั่วไป 9.16               ตร.ม. -             -                   133.00           1,218.28            1,218.28                   จากสํานักงานพาณิชย

4 ไมแบบกอสราง 1.83               ตร.ฟุต 467.29        855.14             -                 -                     855.14                      จังหวัดเชียงใหม + ลําพูน

5 ไมเครา  0.54               ลบ.ฟุต 448.60        242.24             -                 -                     242.24                      ลําปาง+(กรุงเทพฯ กันยายน)

6 ตะปูคละ 1.83               กก. 32.68          59.80               -                 -                     59.80                        ใชคาแรงจาก กรมบัญชีกลาง

7 เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป ขนาด 4 มม.@ 0.25+0.25
#

98.00             ตร.ม. 25.70          2,518.60          -                 -                     2,518.60                   ดวนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว399

8 เหล็กเสริมขอออย SD-40 ขนาด 12 มม. 2.45               เสน 178.42        437.13             29.30             71.79                 508.91                      ลงวันที่  15 ตุลาคม 2558

9 ยางแอสฟลท      6.80               ลิตร 18.34          124.71             -                 -                     124.71                      (ตามมติ ครม.13 ม.ีค.2555)

10 ดินถมไหล 2 ขางขางละ0.95ม. 1.21               ม.
3

100.00        121.00             76.15             92.15                 213.15                      ใช FACTOR.F ดอกเบี้ย 6 %

รวมคาวัสดุและคาแรงหมวดที่ 1 ขอ 1 ถึงขอ 10 (คางานตนทุน) 28,519.25        6,409.65            34,928.89                 กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 

ที่ กค0405.3/ว364

ลงวันที่  15  กันยายน  2559

ใชราคาน้ํามันโซลาในเขตเมือง

อําเภอเชียงใหม  (ปตท.)

ลิตรละ 27.39บาท/ลิตร

หมายเหตุลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรง

ราคา/หนวย รวมคาวัสดุ

ราคากลาง แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา

กลุมงาน/งานทาง

คํานวนราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่    11  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2559


	ปร.6 (กลาง)
	ปร5(ก) (กลาง)
	ปร.4 (กลาง)

