
แบบ  ปร.6 

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร 
สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง 
ส่วนราชการ        เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
ประเภทงาน        โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ     
                          กวา้ง  2.50  เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมศาลพระภูมิ    
                          พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
สถานท่ีก่อสร้าง   บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
แบบเลขที ่          - 
ประมาณการตามแบบ    เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
ประมาณราคา  เมื่อวันท่ี    18    เดือน   มีนาคม    พ.ศ. 2557 
 

ล าดับที ่ รายการ ค่าก่อสร้างทั้งหมด 
รวมเป็นเงิน (บาท) 

หมายเหต ุ

1 งาน/กลุ่มงาน     อาคาร 123,257.15  
2 งาน/กลุ่มงาน    งานครุภัณฑ์จัดซื้อ 64,200.00  
    
    

    
    
    
    
    

สรุป รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง 
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง 

187,457.15  
187,400.00 

 (ตัวอักษร) (หน่ึงแสนแปดหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยบาทถ้วน)   
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ    
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)             
 

 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)  
          

 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)  
 
 



แบบ  ปร.5 (ก) 

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง 
สรุปการประมาณราคางานก่อสร้าง 
ส่วนราชการ        เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
ประเภทงาน        โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ     
                          กวา้ง  2.50  เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมศาลพระภูมิ    
                          พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
สถานท่ีก่อสร้าง   บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
แบบเลขที ่          - 
ประมาณการตามแบบ    เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
ประมาณราคา  เมื่อวันท่ี    18    เดือน   มีนาคม    พ.ศ. 2557 
ล าดับที ่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน  

รวมเป็นเงิน  (บาท) 
FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั้งหมด

รวมเป็นเงิน (บาท) 
หมายเหต ุ

1 งาน/กลุ่มงาน     อาคาร 96,854.59 1.2726 123,257.15  
      
      
      

 เงื่อนไขการใช้ตาราง  Factor  F     
 เงินล่วงหน้าจ่าย              0  %     
 เงินประกันผลงานหัก       0  %     
 ดอกเบี้ยเงินกู้                  7  %     
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม                7  %     

สรุป รวมค่าก่อสร้าง 123,257.15  

 (ตัวอักษร) (หน่ึงแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)   
 

ขนาดหรือเนื้อที…่…...…...-...…..…….. ตารางเมตร               เฉล่ียราคา……..…………-……..…………บาท /ตารางเมตร 
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ    
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)             
 

 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)  
          

 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)  
 
 



แบบ  ปร.5 (ข) 

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 
สรุปการประมาณราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 
ส่วนราชการ        เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
ประเภทงาน        โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ     
                          กวา้ง  2.50  เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมศาลพระภูมิ    
                          พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย   
สถานท่ีก่อสร้าง   บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ    ส านักปลัดเทศบาลต าบลขุนแก้ว 
แบบเลขที ่          - 
ประมาณการตามแบบ    เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
ประมาณราคา  เมื่อวันท่ี   18   เดือน  มีนาคม     พ.ศ. 2557 
ล าดับที ่ รายการ ค่างาน (บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ค่าก่อสร้าง 

เป็นเงิน (บาท) 
หมายเหต ุ

1 งาน  ศาลพระภูมิเจ้าที่ พร้อมโต๊ะวางของ 60,000.00 7 % 64,200.00  
      
 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)     
      

      
      
      
      
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม                7  %     

สรุป รวมค่าก่อสร้าง 64,200.00  

 (ตัวอักษร) (หกหมื่นส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)   
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ    
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)             
 

 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)  
          

 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)  

 

 

 



 

 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  ปร.5 (ข) 

โครงการก่อสร้างศาลพระภูมิ 
 

1. ศาลพระภูมิคอนกรีต  จ านวน  1  หลัง  ขนาดฐานล่างกว้างไม่น้อยกว่า  0.90  เมตร  ขนาดฐานกลางกว้าง  
ไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า  3.30  เมตร  สีก าหนดภายหลัง  

2. ศาลเจ้าที่คอนกรีต  จ านวน  1  หลัง  ขนาดฐานล่างกว้างไม่น้อยกว่า  0.90  เมตร  ขนาดฐานกลางกว้างไม่
น้อยกว่า  1.50  เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า  1.90  เมตร  สีก าหนดภายหลัง  

3. โต๊ะวางของคอนกรีต  จ านวน  2  โต๊ะ  ขนาดฐานล่างกว้างไม่น้อยกว่า  0.90  เมตร  ขนาดโต๊ะกว้างไม่น้อย
กว่า  0.90  เมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า  0.80  เมตร  สีก าหนดภายหลัง  

4. รายละเอียดลวดลายต่าง ๆ  ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ควบคุมงานเป็นผู้ก าหนด  
  
 
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ    
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)             
 

 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)  
          

 (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)  



ใบประมาณราคาของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                      แบบ ปร. 4  แผ่นที่……1…./…6… 
ประเภทงาน  ก่อสร้างศาลพระภูมิ  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ
แรงงาน 

 
หมายเหต ุราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานฐานราก  F         
 1.1 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6  ม. 4.00 ต้น 480.00 1,920.00 1,200.00 4,800.00 6,720.00 (L/S) 

 1.2 ขุดดิน-ถมกลับ 1.00 ลบ.ม. - - 148.00 148.00 148.00  

 1.3 ทรายหยาบรองพื้น 0.03 ลบ.ม. 373.00 11.19 91.00 2.73 13.92  
 1.4 คอนกรีตหยาบ 0.03 ลบ.ม. 1,262.00 37.86 398.00 11.94 49.80  
 1.5 คอนกรีต 1:2:4 0.19 ลบ.ม. 1,457.00 276.83 498.00 94.62 371.45  

 1.6 เหล็ก RB Ø 9  ม.ม. 0.006 ตัน 22,381.00 134.29 3,401.00 20.41 154.69  
 1.7 เหล็ก DB Ø 12  ม.ม. 0.028 ตัน 21,257.00 595.20 3,401.00 95.23 690.43  
 1.8 ลวดผูกเหล็ก  เบอร์ 18 0.846 กก. 47.00 39.76 - - 39.76  

          
          
          
 ยอดยกไป       8,188.05  

 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ  
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)                               
 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ               (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)                                             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)   



ใบประมาณราคาของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                      แบบ ปร. 4  แผ่นที่……2…./…6… 
ประเภทงาน  ก่อสร้างศาลพระภูมิ  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ
แรงงาน 

 
หมายเหต ุราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา       8,188.05  
2 งานโครงสร้าง         
 2.1 เสา   (C)         

 2.1.1 คอนกรีต 1:2:4 0.14 ลบ.ม. 1,457.00 203.98 498.00 69.72 273.70  

 2.1.2 RB Ø 6  ม.ม.  SR  24 0.008 ตัน 22,567.00 180.54 3,401.00 27.21 207.75  
 2.1.3 DB Ø 12  ม.ม.  SD  40 0.049 ตัน 21,257.00 1,041.59 3,401.00 166.65 1,208.24  
 2.1.4 ลวดผูกเหล็ก  เบอร์  18 1.478 กก. 47.00 69.47 - - 69.47  

 2.2  คาน  B         
 2.2.1 คอนกรีต 1:2:4 2.75 ลบ.ม. 1,457.00 4,006.75 498.00 1,369.50 5,376.25  
 2.2.2 RB Ø 6  ม.ม.  SR  24 0.081 ตัน 22,567.00 1,827.93 3,401.00 275.48 2,103.41  

 2.2.3 DB Ø 12  ม.ม.  SD  40 0.216 ตัน 21,257.00 4,591.51 3,401.00 734.62 5,326.13  
 2.2.4 ไม้แบบ 23.34 ตร.ม. 383.00 8,939.22 133.00 3,104.22 12,043.44  

 ยอดยกไป       34,796.44  
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ  
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)                               
 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ               (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)                                             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)   
 



ใบประมาณราคาของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                      แบบ ปร. 4  แผ่นที่……3…./…6… 
ประเภทงาน  ก่อสร้างศาลพระภูมิ  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ
แรงงาน 

 
หมายเหต ุราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา       34,796.44  
 2.2.5 ค้ ายัน   7.00 ตร.ม. 383.00 2,681.00 - - 2,681.00  
 2.2.6 ตะปู  (L/S) 5.84 กก. 57.00 332.88 - - 332.88  

 2.2.7 ลวดผูกเหล็ก  เบอร์  18 6.561 กก. 47.00 308.37 - - 308.37  
 2.3  คาน  B’         
 2.3.1 คอนกรีต 1:2:4 0.47 ลบ.ม. 1,457.00 684.79 498.00 234.06 918.85  

 2.3.2 RB Ø 6  ม.ม.  SR  24 0.013 ตัน 22,567.00 293.37 3,401.00 44.21 337.58  
 2.3.3 DB Ø 12  ม.ม.  SD  40 0.049 ตัน 21,257.00 1,041.59 3,401.00 166.65 1,208.24  
 2.3.4 ลวดผูกเหล็ก  เบอร์  18 1.483 กก. 47.00 69.70 - - 69.70  

 2.3.5 ตะปู  (L/S) 2.36 กก. 57.00 134.52 - - 134.52  
 2.3.6 ค่าแรง 9.45 ตร.ม. - - 133.00 1,256.85 1,256.85  
          

 ยอดยกไป       42,044.43  
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ  
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)                               
 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ               (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)                                             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)   
 



ใบประมาณราคาของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                      แบบ ปร. 4  แผ่นที่……4…./…6… 
ประเภทงาน  ก่อสร้างศาลพระภูมิ  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ
แรงงาน 

 
หมายเหต ุราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา       42,044.43  
3 งานผนัง         

 3.1 ผนังก่ออิฐบล็อก 13.64 ตร.ม. 89.00 1,213.96 60.00 818.40 2,032.36  
 3.2 ฉาบปูนเรียบ 17.27 ตร.ม. 59.00 1,018.93 82.00 1,416.14 2,435.07  

 3.3 จับเซี๊ยม 22.20 ม. - - 10.00 222.00 222.00  
4 งานพื้น         
 4.1  พื้น  S         
 4.1.1 แผ่นพื้นท้องเรียบ 16.81 ตร.ม. 220.00 3,698.20 25.00 420.25 4,118.45  

 4.1.2 คอนกรีต 1:2:4  0.84 ลบ.ม. 1,457.00 1,223.88 498.00 418.32 1,642.20  
 4.1.3 RB Ø 6  ม.ม.  SR  24 0.050 ตัน 22,567.00 1,128.35 3,401.00 170.05 1,298.40  
 4.1.4 ลวดผูกเหล็ก  เบอร์  18 1.500 กก. 47.00 70.50 - - 70.50  

 4.1.5 ทรายถม 19.00 ลบ.ม. 261.00 4,959.00 91.00 1,729.00 6,688.00  

 ยอดยกไป       60,551.41  
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ  
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)                               
 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ               (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)                                             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)   
 



ใบประมาณราคาของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                      แบบ ปร. 4  แผ่นที่……5…./…6… 
ประเภทงาน  ก่อสร้างศาลพระภูมิ  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ
แรงงาน 

 
หมายเหต ุราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

 ยอดยกมา       60,551.41  
 4.2  พื้น  S1         
 4.2.1 คอนกรีต 1:2:4 1.08 ลบ.ม. 1,457.00 1,573.56 498.00 537.84 2,111.40  

 4.2.2 RB Ø 6  ม.ม.  SR  24 0.035 ตัน 22,567.00 789.85 3,401.00 119.04 908.88  
 4.2.3 ลวดผูกเหล็ก  เบอร์  18 1.050 กก. 47.00 49.35 - - 49.35  
 4.3  พื้น  ST         
 4.3.1 คอนกรีต 1:2:4 1.08 ลบ.ม. 1,457.00 1,573.56 498.00 537.84 2,111.40  
 4.3.2 RB Ø 6  ม.ม.  SR  24 0.015 ตัน 22,567.00 338.51 3,401.00 51.02 389.53  
 4.3.3 RB Ø 9  ม.ม.  SR  24 0.037 ตัน 22,381.00 828.10 3,401.00 125.84 953.94  

 4.3.4 ลวดผูกเหล็ก  เบอร์  18 1.125 กก. 47.00 52.88 - - 52.88  
          
          

 ยอดยกไป       67,128.79  
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 
(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ  
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)                               
 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ               (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)                                             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)   
 



ใบประมาณราคาของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง                                                      แบบ ปร. 4  แผ่นที่……6…./…6… 
ประเภทงาน  ก่อสร้างศาลพระภูมิ  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 2.50  เมตร  หรือรายละเอียดตามแบบที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  
สถานที่ก่อสร้าง  บริเวณอาคารส านักงานฯ  หมู่ที่  3   ต าบลขุนแก้ว   อ าเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวน 

 
หน่วย 

ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและ
แรงงาน 

 
หมายเหต ุราคา / หน่วย จ านวนเงิน ราคา / หน่วย จ านวนเงิน 

 รวมยอดยกมา       67,128.79  
5 วัสดุแต่งผิว         
 5.1 กระเบื้องแกรนิตโต้  ขนาด 24” X 24” 17.00 ตร.ม. 394.00 6,698.00 175.00 2,975.00 9,673.00  

 5.2 กระเบื้องเซรามิค ขนาด  12” X 12” 19.00 ตร.ม. 282.00 5,358.00 125.00 2,375.00 7,733.00  
 5.3 จมูกบันได  PVC. 14.40 ม. 79.00 1,137.60 38.00 547.20 1,684.80  
6 งานบัว         

 6.1 บัวคอนกรีตส าเร็จรูป 31.00 ม. 250.00 7,750.00 65.00 2,015.00 9,765.00  
7 งานส ี         
 7.1 สีน้ าพลาสติก 15.00 ตร.ม. 28.00 420.00 30.00 450.00 870.00  

          
          
          

          

       ราคาคา่ของ + ค่าแรง  96,854.59  
 

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 

(ลงชื่อ)................................... .......ประธานกรรมการ  
               (นายศรีนิล    ส าเรือง)                               
 

(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ               (ลงชื่อ)..........................................กรรมการ  
              (นายไพฑูรย์   พุ่มดียิ่ง)                                             (นายยุทธพงษ์  บุตรดามา)   


