
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

 

       
    ๑.   ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อระบายน ้า และระบบระบายน ้าหน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง ส้านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

     ๒.   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   -๑๖๔,๙๐๐-  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
       
     ๓.   ลักษณะงานโดยสังเขป   งานปรับปรุง 
 
     ๔.   ราคากลางค านวณ ณ วันที ่ ๕  เมษายน   ๒๕๕๘  เป็นเงิน  -๑๖๔,๙๐๐-  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่น- 
            สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  
     ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
         ๕.๑  แบบ ปร. ๔ 
         ๕.๒  แบบ ปร. ๕ (ก) 
         ๕.๓  แบบ ปร. ๖ 
 
     ๖. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
         ๖.๑  นายสุทัศน์                           อู่ทอง                ประธานกรรมการ 
         ๖.๒  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญล ้า    สุนทร                กรรมการ 
         ๖.๓  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เลิศชาย       สถิตพนาวงศ์        กรรมการ 
         ๖.๔  นายชาญชัย                         จิตร์ช ู                กรรมการ 
         ๖.๕  นายทรงกิต                          การีซอ               กรรมการ 
         ๖.๖  นายพิชัย                            มหรรณพ             กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                               



แบบ ปร.4
ประมาณราคา     งานปรับปรุงระบบทอระบายน้ําและระบบรางระบายน้ําหนาอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่กอสราง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 

ประมาณการโดย     งานออกแบบและควบคุมงาน ( งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย )

ราคาอางอิง  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ

ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1 งานกอสรางระบบรางระบายน้ํา

1.1 งานขุดดินรางระบายน้ํา 19.00 ม
3 - - 50.00 950.00 950.00

1.2 งานทรายรองพ้ืน. 2.00 ม
3 360.00 720.00 90.00 180.00 900.00

1.3 งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.00 ม
3 1,000.00 1,000.00 316.00 316.00 1,316.00

1.4 งานคอนกรีต 1:2:4 7.00 ม
3 1,450.00 10,150.00 346.00 2,422.00 12,572.00

1.5 งานเหล็ก RB 6 mm. 112.00 เสน 50.00 5,600.00 8.00 896.00 6,496.00

1.6 งานเหล็กแบน ขนาด 2" 65.00 ทอน 780.00 50,700.00 220.00 14,300.00 65,000.00

1.7 งานสีกันสนิม 70.00 ม
2 30.00 2,100.00 35.00 2,450.00 4,550.00

2 งานคอนกรีตพื้นพรอมทรายลาง

2.1 งานเหล็ก RB 9 mm. 60.00 เสน 106.00 6,360.00 17.00 1,020.00 7,380.00

2.2 งานคอนกรีต 1:2:4 8.00 ม
3 1,450.00 11,600.00 346.00 2,768.00 14,368.00

2.3 งานทรายลาง พรอมลงสี 48.00 ม
2 200.00 9,600.00 135.00 6,480.00 16,080.00

129,612.00รวมเปนเงิน

ลําดับท่ี

ประมาณราคาเมื่อวันที่   10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558

หมายเหตุหนวยจํานวนรายการ



แบบ ปร. 5 (ก)

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 1    แผน

□ 

ลําดับที่

1             

สรุป

□ 

□ 

ลงช่ือ ............................………………………………  ผูประมาณราคา

ลงช่ือ

ลงช่ือ

ลงช่ือ

คากอสราง

1.2726           

แบบสรุปคากอสราง

     สวนราชการ/ผูประมาณราคา

ประเภท    

เจาของอาคาร   

งานปรับปรุงระบบทอระบายน้ําและระบบรางระบายน้ําหนาอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่    

หมายเหตุFactor F

สถานที่กอสราง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ ( งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย )

ประมาณราคาเม่ือวันที่   10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.   2558

รายการเลขที่  

ปร.4

129,612.00             

จํานวน

รายการ คางานตนทุน

ประมาณราคาตามแบบ

164,944.23      

เงินลวงหนาจาย..…

 งานปรับปรุงระบบทอระบายนํ้าและระบบรางระบายนํ้าหนาอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

0.00 %

คิดเปนเงิน

0.00 %

**

บาท / ตารางเมตร

หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน 164,900.00     

เฉล่ียราคาประมาณ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

164,944.23      

ดอกเบ้ียเงินกู……….…..

คาภาษีมูลคาเพ่ิม……… 7.00 %

เงินประกันผลงานหัก..…

ตารางเมตร

7.00 %

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งส้ิน

คิดเปนเงินประมาณ

164,944.23      

                 (นายศรัณย ขาวดารา)

                  (นายพิชัย มหรรณพ)

….............................……………………………  ผูตรวจสอบ

.............................………………………………  ผูตรวจสอบ

                (นายสนธยา คะชาทอง)

…………………….………………………………  ผูตรวจสอบ

                (นายพิเชษฐ เนตรสวาง)                                  

ราคาอางอิง  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย



แบบ ปร. 6

สถานที่กอสราง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่    รายการเลขที่

หนวยงานเจาของโครงการ

ลําดับที่
รวมคากอสราง  

เปนเงิน/บาท
หมายเหตุ

1 164,900.00

164,900.00        **

ลงช่ือ …………........................……………………  ผูประมาณราคา

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ …………………….………………………………  ผูตรวจสอบ

รายการประมาณการคากอสราง  งานปรับปรุงระบบทอระบายนํ้าและระบบรางระบายนํ้าหนาอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หนึ่งแสนหกหม่ืนส่ีพันเการอยบาทถวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวมคากอสราง (ราคากลาง)  เปนเงินทั้งส้ิน

               (นายศรัณย ขาวดารา)

  

…..........................……………………………  ผูตรวจสอบ

                (นายพิชัย มหรรณพ)

              (นายพิเชษฐ เนตรสวาง)                                  

รายการ

 งานปรับปรุงระบบทอระบายน้ําและระบบรางระบายน้ําหนาอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

              (นายสนธยา คะชาทอง)

…….........................…………………………  ผูตรวจสอบ


