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แบบ ปร.5

ส่วนราชการ     องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง

โครงการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ เร่ิมตน้บา้นนายสงวน - สามแยกหนา้วดั

กวา้ง  0.30  เมตร  ลึก 0.40 เมตร ยาว 76  เมตร  
เจ้าของ            องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง

สถานที่ก่อสร้าง         บา้นแมส่าใหม ่  หมู่ท่ี  6   ต าบลโป่งแยง   อ  าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ                องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4                                จ านวน           1          แผน่
ประมาณราคาเมื่อวันที่

คา่วสัดุและคา่แรงงาน Factor F คา่ก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน( บาท ) รวมเป็นเงิน ( บาท )

1 ประเภทงานอาคาร 168,444.00 1.3074 220,223.69

2 ประเภทงานทาง

3 ประเภทงานชลประทาน

4 ประเภทงานสะพานและท่อเหล่ียม

เง่ือนไข

เงินล่วงหนา้จ่าย...........0.............%

เงินประกนัผลงานหกั........0..........%

ดอกเบ้ียเงินกู.้.............6..............%

ภาษีมลูคา่เพ่ิม............7...............%

ป้ายประชาสมัพนัธ์ 1 ป้าย

ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ถาวร)

สรุป รวมคา่ก่อสร้างเป็นเงินทั้งส้ิน 220,223.69

คิดเป็นเงินประมาณ 220,000

ตวัอกัษร   (สองแสนสองหม่ืนบาท)

ขนาดหรือเน้ือท่ี            -    ตร.ม.

เฉล่ียราคาประมาณ       -    บาท/ ตร.ม. 

ระยะเวลาด าเนินการ   60  วนั 

กรรมการ

( ธนกฤต        อคัรเดชกญุชร) (นายลิขิต        ช่อชยัภูมิ)

ประธานกรรมการ กรรมการ

ลงช่ือ…………………………………………

(นายปฏิคม  คมชยั)

สรุปผลราคากลาง

ล าดบัท่ี รายการ

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ลงช่ือว่าท่ี ร.ต.………………………………………… ลงช่ือ…………………………………..



ราคากลาง   โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมตน้บา้นนายสงวน - สามแยกหน้าวดั                                                                          แบบ ปร.4 แผ่นที่  1

กวา้ง  0.30  เมตร  ลึก 0.40 เมตร ยาว 76  เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง          บา้นแม่สาใหม่   หมู่ท่ี  6   ต าบลโป่งแยง   อ  าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน                   กองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง
ประมาณการโดย      กองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง                                    เมื่อวนัที่

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 งานรางระบายน ้า  คสล. 76.00 เมตร

ดินขดุ 42.00 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 4,158.00 4,158.00

เหลก็  DB 12  มม. 65.00 เส้น 188.13 12,228.45 30.20 1,963.00 14,191.45

เหลก็  RB 9  มม. 130.00 เส้น 106.00 13,780.00 16.97 2,206.10 15,986.10

ลวด 24.00 กก. 30.37 728.88 0.00 0.00 728.88

ไมแ้บบ 61.00 ลบ.ฟ. 448.60 27,364.60 0.00 0.00 27,364.60

คา่แรงไมแ้บบ 121.00 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 16,093.00 16,093.00

ตะปู 30.00 กก. 30.79 923.70 0.00 0.00 923.70

คอนกรีต  ST  240 17.00 ลบ.ม. 1,775.70 30,186.90 436.00 7,412.00 37,598.90

เหลก็แผน่  2  น้ิว  หนา  9  มม. 43.00 แผน่ 550.00 23,650.00 165.00 7,095.00 30,745.00

สีน ้ามนั 25.00 ตร.ม. 100.00 2,500.00 35.00 875.00 3,375.00

แผน่เหลก็ตดั 20.00 แผน่ 150.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

ลวดเช่ือม 10.00 กล่อง 150.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

เหลก็ฉาก  2" x 2" x 4 มม. 7.00 ท่อน 420.00 2,940.00 120.00 840.00 3,780.00

คา่รถเจาะถนน 1.00 วนั 0.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

รวม 168,444.63

ขอเบิกเพยีง 168,444.00

ตวัอกัษร  (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพนัส่ีร้อยส่ีสิบส่ีบาท)

คา่วสัดุและแรงงาน หมายเหตุล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ คา่แรงงาน



ราคากลาง  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เร่ิมตน้บา้นนายสงวน - สามแยกหนา้วดั

กวา้ง  0.30  เมตร  ลึก 0.40 เมตร ยาว 76  เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง          บา้นแม่สาใหม่   หมู่ท่ี  6   ต าบลโป่งแยง   อ  าเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1 งานรางระบายน ้า  คสล. 76.00 เมตร
ดินขดุ 42.00 ลบ.ม.
เหล็ก  DB 12  มม. 65.00 เส้น
เหล็ก  RB 9  มม. 130.00 เส้น
ลวด 24.00 กก.
ไมแ้บบ 61.00 ลบ.ฟ.
ค่าแรงไมแ้บบ 121.00 ตร.ม.
ตะปู 30.00 กก.
คอนกรีต  ST  240 17.00 ลบ.ม.
เหล็กแผน่  2  น้ิว  หนา  9  มม. 43.00 แผน่
สีน ้ามนั 25.00 ตร.ม.
แผน่เหล็กตดั 20.00 แผน่
ลวดเช่ือม 10.00 กล่อง
เหล็กฉาก  2" x 2" x 4 มม. 7.00 ท่อน
ค่ารถเจาะถนน 1.00 วนั

รวม

ค่าด าเนินการ+ก าไร+ภาษี

รวมค่าก่อสร้างทั้งส้ิน

ตวัอกัษร..........................................................................................................
ลงช่ือ.........................................................................

.................../.................../..................
ผูเ้สนอราคา

ประทบัตราถา้มี

ใบปริมาณราคา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ


