
แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Vover - Lay ดวยแอสฟลทคอนกรีต ซอย1 ชุมชนเจิญทรัพย  หมูที่ 7 

สถานที่กอส ซอย1 ชุมชนเจิญทรัพย หมูที่ 7   ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม

แบบเลขที่   ตามแบบและรายการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด

หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแมทาชาง  อ. หางดง จ. เชียงใหม /งานถนน

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ปร.6 ที่แนบ มีจํานวน  3 แผน

คํานวนราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่  11  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2560

คากอสราง

(บาท)

1 เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Vover - Lay ดวยแอสฟลทคอนกรีต ซอย1 ชุมชนเจิญทรัพย หมูที่ 7 กวาง 6.00เมตร หนา0.05เมตร 

ยาว 465.00เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,790 ตารางเมตร  ตามแบบและรายการของเทศบาลแมทาชางกําหนด 

รวมคากอสรางทั้งโครงการ/งานกอสราง 809,962.88              

ราคากลาง 800,000.00

ราคากลาง แปดแสนบาทถวน

 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 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Vover - Lay ดวยแอสฟลทคอนกรีต ซอย1 ชุมชนเจิญทรัพย  หมูที่ 7 

สถานที่กอสราง ซอย1 ชุมชนเจิญทรัพย หมูที่ 7   ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม

แบบเลขที่   ตามแบบและรายการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด

หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแมทาชาง  อ. หางดง จ. เชียงใหม /งานถนน

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ที่แนบ มีจํานวน  2 แผน

คํานวนราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่  11  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2560

คางานตนทุน คากอสราง

รวมเปนเงิน(บาท) รวมเปนเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร

2 ประเภทงานทาง 594,511.80       1.3624 809,962.88          

3 ประเภทงานชลประทาน

4 ประเภทงานสะพานและทอเหลี่ยม

........ฯลฯ.....................

เงื่อนไขการใชตาราง  Factor F

เงินลวงหนาจาย……………….0%

เงินประกันผลงานหัก………….0%

ดอกเบี้ยเงินกู…………………..6%

คาภาษีมูลคาเพิ่ม    vat………7% -                       

809,962.88          

800,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 2,790.00           

เฉลี่ยราคาประมาณ 286.74              

 ราคากลาง แบบสรุปราคากลางคากอสราง

กลุมงาน/งานทาง

ลําดับ รายการ Factor F หมายเหตุ

สรุป
รวมคากอสราง

ขอคํานวณเปนราคากลางเพียง

ตัวอักษร แปดแสนบาทถวน

ตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ…………………………………………

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณราคาและต                      ( วาที่ ร.อ.ยศภัศ     เชื้อสะอาด)

แลวเห็นชอบใหราคานี้ใชเปนราคากลางในการจัดซื้อแล            ประธานคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

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

                   (นางสาววรปภา   ภัทรสิทธิอมร )

                      กรรมการกําหนดราคากลาง

ลงชื่อ…………………………………………

                       ( นางสาวเกษร    ทาโน)

                   กรรมการกําหนดราคากลาง



แบบ ปร.4  แผนที่ 1/1

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Vover - Lay ดวยแอสฟลทคอนกรีต ซอย1 ชุมชนเจิญทรัพย  หมูที่ 7 

สถานที่กอสราง ซอย1 ชุมชนเจิญทรัพย หมูที่ 7   ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม แบบเลขที่   ตามแบบและรายการของเทศบาลตําบลแมทาชางกําหนด

หนวยงานเจาของโครงการ เทศบาลตําบลแมทาชาง  อ. หางดง จ. เชียงใหม /งานถนน

รวม

รวมคาวัสดุ คาแรง/หนวย รวมคาแรง คาวัสดุและคาแรง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Vover - Lay ดวยแอสฟลทคอนกรีต ซอย1 ชุมชนเจิญทรัพย หมูที่ 7 กวาง 6.00เมตร หนา0.05เมตร ยาว 465.00เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,790 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาลแมทาชางกําหนด 

1 งาน TACK - COAT 2,790.00        ม.
2

3.87            10,797.30        6.69               18,665.10          29,462.40                 ใชราคาวัสดุกอสรางเขตเมือง

2 งานผิวแอสฟลทติกหนา 0.05ม. 2,790.00        ม.
2

180.00        502,200.00      11.41             31,833.90          534,033.90               เชียงใหมเดือน ธันวาคม59

3 งานตีเสนดวยสีเทอรโมพลาสติก 106.95           ม.
2

262.00        28,020.90        28.00             2,994.60            31,015.50                 ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

รวมคาวัสดุและคาแรง (คางานตนทุน) 541,018.20      53,493.60          594,511.80               จากสํานักงานพาณิชย

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

คาวัสดุ คาแรง
หมายเหตุ

ราคา/หนวย

ราคากลาง แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา

กลุมงาน/งานทาง

คํานวนราคากลางโดยคณะกรรมการกําหนดราคากลาง   เมื่อวันที่  11  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2560

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย


	ปร.6 (กลาง)
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