
ราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผนท่ี 1

งานก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.80 ม. ยาวรวม 209 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือปริมาณพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 167.2 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คศล. ขนาด 0.40 ม. ยาว 148 ม. และท่อ คศล. ขนาด 0.80 ม. ยาว 34 ม. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

สถานท่ีก่อสร้าง ถนนสายหลัก ซอย 3 หมู่ท่ี 3 ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลต าบลริมเหนือ

เม่ือ วันท่ี  7  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 แบบท่ี มฐท เลขท่ี ทช-2-202

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

งานทาง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานถางป่าขุดตอ 167.20          ตร.ม. -                 -                    1.79               299.29            299.29           

2 งานถมคันทาง

2.1 งานดินถมปิดขอบไหล่ทาง(เกล่ียเรียบ) 144.20          ลบ.ม. 106.18            15,311.16           -                 -                 15,311.16       

3 งานพ้ืนทางและรองพ้ืนทาง

3.1 งานนรองพ้ืนทาง 8.40             ลบ.ม. -                 -                    -                 -                 -                

3.2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต 8.40             ลบ.ม. 564.74            4,743.82            99.00              831.60            5,575.42        

20,054.97           1,130.89         21,185.86       

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ลงช่ือ                                            เห็นชอบ

ลงช่ือ                                            ประธานกรรมการ

                   (นางนงนุช เครือศรี)

                   ผู้อ านวยการกองช่าง ลงช่ือ ร้อยต ารวจตรี                           เห็นชอบ

ลงช่ือ                                            กรรมการ

            (นางสาวสุปรียา  พูลทาจักร์)

               นักพัฒนาชุมชน

ลงช่ือ                                            กรรมการ

            (นางสาวกีรติ  สาธุเม)

               นิติกรปฏิบัติการ

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลต าบลริมเหนือ

(สุภาพ ยะมะโน)

นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ

ยอดยกไป

หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง

ยอดรวม

ที่มา: ราคาวัสดุก่อสร้างส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักปลัดกระทรวงพานิชย์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ; 
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 นอกเหนือจากนี้สืบจากร้านค้าภายในพ้ืนที่ อ. แม่ริม



ราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.4 แผนท่ี 2

งานก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.80 ม. ยาวรวม 209 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือปริมาณพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 167.2 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คศล. ขนาด 0.40 ม. ยาว 148 ม. และท่อ คศล. ขนาด 0.80 ม. ยาว 34 ม. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

สถานท่ีก่อสร้าง ถนนสายหลัก ซอย 3 หมู่ท่ี 3 ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลต าบลริมเหนือ

เม่ือ วันท่ี  7  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 แบบท่ี มฐท เลขท่ี ทช-2-202

หน่วยละ เป็นเงิน หน่วยละ เป็นเงิน

ยอดยกไป 20,054.97           1,130.89          21,185.86       

4 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

4.1 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 15 ซม. 167.20          ตร.ม. 357.36            59,750.59           -                 -                 59,750.59       แบบมฐท ทช-2-202/45

4.2 Expansion Joint -               ม. 306.17            -                    -                 -                 -                

4.3 Contraction Joint 16.72            ม. 155.67            2,602.80             -                 -                 2,602.80         

4.4 Longitudinal Joint -               ม. 54.85              -                    -                 -                 -                

5 งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. และ 0.80 ม.

5.1 ท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร 134.00          ท่อน 810.00            108,540.00         -                 -                 108,540.00     

5.2 บ่อพักท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม. 14.00            ท่อน 1,500.00          21,000.00           -                 -                 21,000.00       

5.3 ท่อ คสล. 0.80 เมตร 32.00            ท่อน 2,600.00          83,200.00           -                 -                 83,200.00       

5.4 บ่อพักท่อ คสล. ขนาด 0.80 ม. 2.00             ท่อน 5,225.00          10,450.00           -                 -                 10,450.00       

305,598.37         1,130.89          306,729.25     

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ลงช่ือ                                            เห็นชอบ

ลงช่ือ                                            ประธานกรรมการ

                   (นางนงนุช เครือศรี)

                   ผู้อ านวยการกองช่าง ลงช่ือ ร้อยต ารวจตรี                           เห็นชอบ

ลงช่ือ                                            กรรมการ

            (นางสาวสุปรียา  พูลทาจักร์)

               นักพัฒนาชุมชน

ลงช่ือ                                            กรรมการ

            (นางสาวกีรติ  สาธุเม)

               นิติกรปฏิบัติการ

นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ

ยอดรวม หมายเหตุ

รวมวัสดุและค่าแรง

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ปลัดเทศบาลต าบลริมเหนือ

(สุภาพ ยะมะโน)

ค่าแรง
ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุก่อสร้าง

ที่มา: ราคาวัสดุก่อสร้างส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักปลัดกระทรวงพานิชย์ ของจังหวัดเชียงใหม่; 
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 นอกเหนือจากนี้สืบจากร้านค้าภายในพื้นที่ อ. แม่ริม



แบบ ปร.5  แผ่นท่ี 1/1

งานก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของงาน เทศบาลต าบลริมเหนือ

สถานท่ีก่อสร้าง ถนนสายหลัก ซอย 3 หมู่ท่ี 3 ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองช่างเทศบาลต าบลริมเหนือ

เม่ือ วันท่ี  7  เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 แบบเลขท่ี

1 1.3056 306,729.25                    400,465.71               

2

3

4

เง่ือนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย..................%

เงินประกันผลงานหัก..................%

ดอกเบ้ียเงินกู้.........5.........%

ภาษีมูลค่าเพ่ิม........7.........%

ค่าป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กขนาด 0.60 X 1.20 ม.) -                         

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 400,465.71               

คิดเป็นเงินประมาณ 400,000.00               

(ตัวอักษร) ส่ีแสนบาทถ้วน

ขนาดพ้ืนท่ี 167.20                        ตร.ม.

เฉล่ียราคาประมาณ 2,392.34                      บาท/ตร.ม.
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ลงช่ือ เห็นชอบ
ลงช่ือ ประธานกรรมการ
            (นางนงนุช  เครือศรี)
            ผู้อ านวยการกองช่าง
ลงช่ือ กรรมการ ลงช่ือ ร้อยต ารวจตรี เห็นชอบ
            (นางสาวสุปรียา  พูลทาจักร์)
               นักพัฒนาชุมชน
ลงช่ือ กรรมการ
            (นางสาวกีรติ  สาธุเม)
               นิติกรปฏิบัติการ

(สุภาพ ยะมะโน)
นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ

ปลัดเทศบาลต าบลริมเหนือ
(นายดวงเด่น ศรีบุรี)

ประเภทงานสะพานและท่อเหลียม

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภทงานอาคาร

ประเภทงานทาง

ประเภทงานชลประทาน

ล าดับ รายการ Factor F
ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็น

เงิน (บาท)

ค่าก่อสร้างท้ังหมดรวม

เป็นเงิน (บาท)
หมายเหตุ

ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.80 ม. ยาวรวม 209 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือปริมาณพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 167.2 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คศล. ขนาด 0.40 ม. ยาว 148 ม.

 และท่อ คศล. ขนาด 0.80 ม. ยาว 34 ม. ตามแบบแปลนท่ีก าหนด

ที่มา: ราคาวัสดุก่อสร้างส านกัดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักปลัดกระทรวงพานิชย์ ของจังหวัดเชียงใหม่; เดือน กุมภาพันธ์ 2565 นอกเหนือจากนี้สืบจากร้านคา้ภายในพื้นที่ อ. แม่ริม

ที่มา: ตามหลักเกณฑ์การค านวนราคากลางงานก่อสร้างทีท่บทวนและ
ปรับปรุงใหม่ 15 มีนาคม 2560 บัญชีค่าแรงงาน/ด าเนินการ ส าหรับ
การถอดแบบค านวนราคากลางงานก่อสร้างฉบบัปรับปรุงเดือนมีนาคม 
2556 และ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เรื่อง 
มาตราการด าเนินการปรับลดราคาคา่งานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ


