
 แบบ ปร.6  แผ่นที่ 1

ประมาณราคาค่ากอ่สร้าง โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและติดต้ังฉนวนกนัความร้อน คณะศึกษาศาสตร์

สถานที่กอ่สร้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ส่วนราขการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

ประมาณราคาเมือ่วันที่  24 เดือน     กนัยายน พ.ศ.  2561

สรุปราคา

1 งานกอ่สร้างอาคาร                                        เปน็เงินประมาณ

2 งานครุภณัฑ์ส่ังซ้ือ                                         เปน็เงินประมาณ

3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด                            เปน็เงินประมาณ

ล าดบัที่ รายการ
ค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ
(บาท)

1,567,577.48                     

-

รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินทัง้สิน้ 1,757,577.48                  

ปรับเปน็ราคากลางทัง้สิน้ 1,757,000.00                  

(หน่ึงลา้นเจด็แสนหา้หมืน่เจด็พันบาทถ้วน)

190,000.00                       



ประมาณราคาค่ากอ่สร้าง โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและติดต้ังฉนวนกนัความร้อน คณะศึกษาศาสตร์

ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แบบ ปร.5 (ก)  แผ่นที่ 1 

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่กอ่สร้าง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนว่ยงานออกแบบแปลนและรายการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบที่  ปร.4

ประมาณราคาเมือ่วันที่  24 เดือน     กนัยายน พ.ศ.   2561

ล าดบัที่ รายการ ค่าวัสดแุละค่าแรง FACTOR F หมายเหตุ

รวมเปน็เงิน (บาท) 1.3047

1 ประเภทงานอาคาร 1,201,485.00 366,092.48

2 ประเภทงานทาง

3 ประเภทงานชลประทาน

4 ประเภทงานสะพานและท่อเชือ่ม

เง่ือนไข

เงินล่วงหนา้จ่าย %

เงินประกนัผลงานหกั %

ดอกเบีย้เงินกู้ %

ดอกเบีย้เงินฝาก %

สรุป รวมราคาค่ากอ่สร้างเปน็เงินทั้งส้ิน

ปรับเปน็ราคากลางทั้งส้ิน

ตัวอกัษร (หน่ึงลา้นหา้แสนหกหมืน่เจด็พันหา้ร้อยเจด็สบิเจด็บาทสีส่บิแปดสตางค์ )

ขนาดหรือเนือ้ที่อาคาร ตร.ม.

เฉล่ียราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ค่าก่อสร้างทัง้หมด

รวมเปน็เงิน (บาท)

1,567,577.48

1,567,577.48

1,567,577.48



ล าดบัที่

ส่วนที่ 1 ค่างาน(ทุน)

1 กลุ่มงานที่  1   (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ก าไรและค่าภาษ)ี

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.2 งานสถาปตัยกรรม

1.3 งานระบบสุขาภบิาล ดับเพลิงและปอ้งกันอัคคีภยั

1.4 งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1.6 งานระบบลิฟท์และบนัไดเล่ือน

1.7 งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ(ถ้ามี)

2 กลุ่มงานที่ 2  (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ก าไรและค่าภาษ)ี

2.1 งานครุภณัฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร

3 กลุ่มงานที่ 3  (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ก าไรและค่าภาษ)ี

3.1 งานภมูิทัศน์

3.2 งานผังบริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอื่นๆ

 รวมค่างานส่วนที่ 1 1,201,485.00    

 - -                   

รวมค่างานกลุม่งานที่  3  เป็นเงิน -                 

-            -                 

รวมค่างานกลุม่งานที่  2  เป็นเงิน -                 

รวมค่างานกลุม่งานที่  1  เป็นเงิน 1,201,485.00    

-            -                 

 - -                 

 - -                 

 - -                 

 - 1,201,485.00     

 - -                 

 - -                 

ขัน้ตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

รายการ จากแผ่นที่ จ านวนเงินรวม หมายเหตุ

 - -                   



ล าดบัที่

ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือสัง่ซ้ือ(คิดราคาผู้ผลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายซ่ึงยังไมร่วมค่าภาษี)

งานครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ ระบบโสต ระบบโสตทัศน ์อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภยั 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์ลอยตัวทุกชนดิ

ส่วนที่  3  ค่าใชจ้่ายพิเศษตามขอ้ก าหนด (ถ้าม)ี (คิดในราคาเหมารวมซ่ึงรวมค่าใชจ้่ายและค่าภาษีไว้ดว้ยแล้ว)

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดเง่ือนไขและความจ าเปน็ต้องมี

ส่วนที่  4  สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด

ก ค่างานส่วนท่ี  1  (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซ่ึงยังไม่รวมค่าอ านวยการ ดอกเบีย้ ก าไรและค่าภาษี)

คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ  FACTOR  F  ตามตาราง FACTOR  F ตาราง 1  = 1.3047

รวมเป็นค่าก่อสร้าง  ขอ้ ก. (=ค่าFactor Fของค่างานส่วนที่ 1X ค่างานส่วนที่1 )

ข ค่างานส่วนท่ี  2  (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหนา่ยซ่ึงยังไม่รวมค่าภาษ)ี

บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมเป็นค่าก่อสร้าง  ขอ้ ข. (=ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิมของค่างานส่วนที่ 2)

ค ค่างานสุทธิของค่างานส่วนท่ี  3  (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดถ้ามี)

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ  ขอ้ ค. 

ง

190,000.00       

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ขอ้ ก. + ขอ้ ข. + ขอ้ ค. 1,757,577.48    

366,092.48

1,567,577.48

-                 

-                 

-                 

190,000.00       

-             190,000.00        

รวมค่างานส่วนที่ 3 -                   

1,201,485.00

 - -                 

รวมค่างานส่วนที่ 2 -                 

ขัน้ตอนในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร

รายการ จากแผ่นที่ จ านวนเงินรวม หมายเหตุ



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและตดิตัง้ฉนวนกันความร้อน คณะศึกษาศาสตร์ แบบ ปร.4  แผ่นที่ 1/1 

สถานที่ก่อสร้าง              คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา          คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณการราคาโดย     คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมือ่วันที่    24 เดอืน กันยายน    พ.ศ.  2561

ล าดบัที่ รายละเอียดของงาน จ านวน หน่วย ราคาวัสด ุ(บาท) ค่าแรงงาน (บาท) รวมค่าวัสดุ หมายเหตุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

สรุปงานทั้งหมด

1 งานร้ือถอน 35,050.00        

2 งานสถาปตัยกรรม 1,166,435.00   

3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด 190,000.00      

รวมค่าวัสดแุละค่าแรง 1,391,485.00  



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตัง้ฉนวนกันความร้อน คณะศึกษาศาสตร์ แบบ ปร.4  แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง              คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา          คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณการราคาโดย     คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมือ่วนัที่       24     เดือน กันยายน    พ.ศ.  2561

รวมค่าวสัดุ หมายเหตุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1 งานรื้อถอน

1.1 ร้ือถอนวัสดุมุงหลังคากระเบือ้งลอนคู่เดิม 1,276     ตร.ม. -             -            25.00         31,900.00     31,900.00         ร้ือกอง สพฐ 2.9.4

1.2 ร้ือถอนฝ้าเพดานยปิซ่ัมบอร์ดเดิม 126       ตร.ม. -             -            25.00         3,150.00      3,150.00           ร้ือกอง สพฐ 2.9.7

รวมค่าวสัดุและค่าแรง (งานรื้อถอน) 35,050.00        

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน เคลือบสีหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 1,276     ตร.ม. 630.00        803,880.00 95.00         121,220.00   925,100.00       สพฐ  B1064

พร้อม PU FOAM  หนา 25 มม. สพฐ  B1085

2.2 ติดต้ังครอบมุม (FLASHING)  กว้าง 60 ซม. 92         เมตร 260.00        23,920.00   50.00         4,600.00      28,520.00         สพฐ  B1071

2.3 ผ้ายปิซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ  คร่าวโลหะชุปสังกะสี (มีฟอยล์) 126       ตร.ม. 335.00        42,210.00   75.00         9,450.00      51,660.00         สพฐ  B2012

2.4 ทาสีน้ าอะคริลิค 100%  มอก.2321-2549 126       ตร.ม. 50.00          6,300.00     30.00         3,780.00      10,080.00         สพฐ  B10008

2.5 เสริมโครงคร่าวไม้เนือ้แขง็ 1 1/2x3  ในฝ้าไม้ระแนงเดิม 95         ลบ.ฟ. 335.00        31,825.00   198.00       18,810.00     50,635.00         ใบเสนอราคา

2.6 ค่าแรงขดูล้างสีไม้ระแนงเดิม 930       ตร.ม. -             -            10.00         9,300.00      9,300.00           สพฐ  B10036

2.7 ทาสีน้ ามันไม้ระแนงเดิมโดยรอบ 930       ตร.ม. 60.00          55,800.00   38.00         35,340.00     91,140.00         สพฐ  B10017

รวมค่าวสัดุและค่าแรง (งานสถาปัตยกรรม) 1,166,435.00    

รวมค่าวสัดุและค่าแรง 1,201,485.00    

ล าดับที่ รายละเอียดของงาน จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท)



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตัง้ฉนวนกันความร้อน คณะศึกษาศาสตร์ แบบ ปร.4  แผ่นที่ 2/2

สถานที่ก่อสร้าง              คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา          คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณการราคาโดย     คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมือ่วนัที่         24   เดือน กันยายน    พ.ศ.  2561

รวมค่าวสัดุ หมายเหตุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด

3.1 งานวัสดุคลุมป้องกนัอนัตรายในการมุงหลังคา 1            งาน 79,400.00        79,400.00     -            -             79,400.00         ใบเสนอราคา

3.2 งานขนส่งหลังคา 1            งาน 32,000.00        32,000.00     -            -             32,000.00         ใบเสนอราคา

3.3 งานเคร่ืองจกัรชักรอก 1            งาน 78,600.00        78,600.00     -            -             78,600.00         ใบเสนอราคา

รวมค่าวสัดุและค่าแรง (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด) 190,000.00      

ล าดับที่ รายละเอียดของงาน จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท)




