
แบบ ปร.4 หนา้ที ่1

 แบบเลขที่

หน่วย : บาท

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

1 หมวดงานสถาปตัยกรรมและวิศวกรรม

1 ท าความสะอาดพื้น 67.45              ตร.ม. -                  -                 15.00             1,011.75        1,011.75          

2 ท าความสะอาดผนัง 71.87              ตร.ม. -                  -                 15.00             1,078.05        1,078.05          

3 ก่อผนังอิฐ 0.08                ตร.ม. 175.00             14.00             89.00             7.12              21.12              

4 ฉาบปนูผนังขัดมัน + กันซึม 0.16                ตร.ม. 80.00              12.80             87.00             13.92            26.72              

5 หลังคาเหล็กรีดลอนดัดโค้ง 99.00              ตร.ม. 350.00             34,650.00        80.00             7,920.00        42,570.00        

6 Flashing 17.50              ม. 280.00             4,900.00         50.00             875.00          5,775.00          

7 เหล็ก [ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 14.00              ทอ่น 539.25             7,549.50         235.00            3,290.00        10,839.50        

8 ทอ่เหล็กด า Ø 4" x 4" หนา 3.6 มม. 9.00                ทอ่น 1,750.00          15,750.00        1,000.00         9,000.00        24,750.00        

9 เหล็ก       150 x 100 x 4.5 มม. 3.00                ทอ่น 2,739.00          8,217.00         996.00            2,988.00        11,205.00        

10 เหล็ก       4" x 4" หนา 3.2 มม. 4.00                ทอ่น 1,571.00          6,284.00         570.00            2,280.00        8,564.00          

11 เหล็กแผ่น 200 x 200 x 6 มม. 8.00                แผ่น 90.00              720.00            45.00             360.00          1,080.00          

12 Expansion Bolt Ø 12 มม. 32.00              ชุด 25.00              800.00            20.00             640.00          1,440.00          

13 ทอ่ระบายน้ าทิ้ง PVC Ø 2" 2.00                ทอ่น 166.00             332.00            80.00             160.00          492.00            

14 ทาสีกันสนิม 125.00             ตร.ม. 30.00              3,750.00         35.00             4,375.00        8,125.00          

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ค านวณราคากลางโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  รัตนปริญญา  เมื่อวนัที่     9         เดือน        มิถุนายน            พ.ศ.  2558

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา
กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงหลังคาคลุม  ชั้น  5  หอ้งปฏบิติัการวชิาชีพเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม  อาคารคณะบริหารธรุกิจ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาคารคณะบริหารธรุกิจ 



แบบ ปร.4 หนา้ที ่2

15 ทาสีน้ ามัน 125.00             ตร.ม. 46.00              5,750.00         38.00             4,750.00        10,500.00        

รวมหมวดงานสถาปตัยกรรมและวิศวกรรม 127,478.14     



แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 2

หน่วย : บาท

1 หมวดงานสถาปตัยกรรมและวศิวกรรม 127,478.14 1.2734 162,330.66

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้า                       0      %

เงินหลักประกันผลงานหกั      5      %

ดอกเบี้ยเงินกู้                     7      %

ภาษมีูลค่าเพิ่ม                    7     %

รวมค่าก่อสรา้ง 162,330.66

หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้  สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

                โครงการ/งานก่อสร้างที่ค านวณราคากลาง

 ขนาดหรือเนื่อที่อาคาร   จ านวน    67.45        ตร.ม.                   เฉล่ีย  2,406.68     บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

กลุ่มงาน  อาคาร

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทนุ Factor F ค่างานก่อสร้าง

ค านวณราคากลาง    เมื่อวนัที่   9     เดือน  มิถุนายน     พ.ศ.  2558

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  งานปรับปรุงหลังคาคลุม  ชั้น  5  หอ้งปฏบิติัการวชิาชีพเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม  อาคารคณะบริหารธรุกิจ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาคารคณะบริหารธรุกิจ 

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

แบบ  ปร.4  ที่แนบ     มีจ านวน   1    แผ่น

...................................................................  
(นางสาวสุภัทรา  นันดี) 

  กรรมการก าหนดราคากลาง 

................................................................... 
(นายพีระพงษ ์  เพ็ชรพัน) 

กรรมการก าหนดราคากลาง 

....................................................................... 
(อาจารย์ชยพล  ขุนทองนราพล) 

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 



แบบ ปร.6  แผ่นที่  1     

หน่วย : บาท

1 หมวดงานสถาปตัยกรรมและวศิวกรรม 162,330.66

                      รวมค่าก่อสรา้งทั้งโครงการ/งานก่อสรา้ง 162,330.66

                                     ราคากลาง 162,330.66

ตัวอักษร หนึ่งแสนหกหมื่นสองพนัสามร้อยสามสิบบาทหกสิบหกสตางค์

หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้  สามารถปรับปรุงและเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

              โครงการ/งานก่อสร้างที่ค านวณราคากลาง

สรุป

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

แบบ  ปร.4 และ  ปร.5  ที่แนบ    มีจ านวน   2     แผ่น

ค านวณราคากลาง   เมื่อวนัที่    9     เดือน    มิถุนายน       พ.ศ.  2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ล าดับที่ รายการ ค่างานก่อสร้าง หมายเหตุ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาคลุม  ชั้น  5  หอ้งปฏบิติัการวชิาชีพเพื่อการจัดการทางอุตสาหกรรม  อาคารคณะบริหารธรุกิจ 1 งาน

แบบเลขที่

....................................................................... 
(อาจารย์ชยพล  ขุนทองนราพล) 

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 

................................................................... 
(นายพีระพงษ ์  เพ็ชรพัน) 

กรรมการก าหนดราคากลาง 

...................................................................  
(นางสาวสุภัทรา  นันดี) 

  กรรมการก าหนดราคากลาง 


