
 
 
 
 
 
 

รายการประมาณราคา 
 

ปรับปรุงท่ีจอดรถศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 



แบบ  ปร.6 แผ่นท่ี  1 / 1

ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง :ปรับปรุงที่จอดรถศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

หน่วย : บาท

ลําดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ปรับปรุงท่ีจอดรถศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 1,900,000.00     -
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รวมค่าก่อสร้างท้ังโครงการ/งานก่อสร้าง 1,900,000.00     -
ราคากลาง 1,900,000.00     

สรุป
ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ. เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่ :
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจํานวน       1         ชุด
คํานวณราคากลางเม่ือวันที่   -    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559      

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(....................................................)
ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง

(....................................................)                                                 (....................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง                                                           กรรมการกําหนดราคากลาง

(....................................................)                                                  (....................................................)
กรรมการกําหนดราคากลาง                                                          กรรมการกําหนดราคากลาง



กลุ่มงาน/งาน :
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง :ปรับปรุงท่ีจอดรถศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

สถานท่ีก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แบบเลขท่ี -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แบบ ปร.4 ท่ีแนบ : มีจํานวน       1          ชุด
คํานวณราคากลางเมื่อวันท่ี   -    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท
ค่าวัสดุและค่าแรง งานจัดหาวัสดุ หมายเหตุ

ลําดับท่ี อุปกรณ์หลัก
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ปรับปรุงท่ีจอดรถศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 1,548,172.00        -
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด -

-
รวมค่าวัสดุและแรงงานท้ังสิ้น 1,548,172.00       

1.27010                                   1,966,333.26       

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 1,966,333.26       
ค่าเฟคเตอร์ F 418,161.26                               -                    
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% -
เงินประกันผลงานหัก 0% -
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% -
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% -

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 1,966,333.26       
คณะกรรมการเห็นควรให้กําหนดราคากลางเป็นเงิน 1,900,000.00       

( หน่ึงล้านเก้าแสนบาทถ้วน )

แบบ  ปร.5  แผ่นท่ี  1 / 1 
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

รายการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ค่าเฟคเตอร์ F



แบบ ปร.4     

                                                                บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง

                                                                รายการจํานวนวัสดุ ราคาวัสดุ และค่าแรงการก่อสร้างอาคาร

                                                                ปรับปรุงที่จอดรถศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

                                                                 สิงหาคม  พ.ศ. 2559   

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม

ปรับปรุงที่จอดรถ
งานหลังคาจอดรถ

 -ฐานรากสําเร็จรูป (เข็มเหล็ก) ขนาด Ø 14 ซม. ยาว 1.7 ม.              68 ชุด 7,000.00        476,000.00        0.00 476,000.00 รวมค่าเครื่องจักร ค่าเจาะพื้นและอุปกรณ์ยึดเพลท

 -เหล็ก Ø 100 x 3.2 mm. -8.77 kg/m.          3,560 กก. 28.00            99,680.00          12.00             42,720.00 142,400.00

 -เหล็ก Ø 50 x 2.3 mm. - 3.33 kg/m.            720 กก. 28.00            20,160.00          12.00             8,640.00 28,800.00

 -เหล็ก C 100x50x20x2.3 mm - 4.06 kg/m.          3,970 กก. 28.00            111,160.00        12.00             47,640.00 158,800.00

 -เหล็ก [] 75x45x2.3 mm - 4.06 kg/m.            850 กก. 28.00            23,800.00          12.00             10,200.00 34,000.00

 -เหล็กเพลท 300 x 600 มม. หนา 10 มม.            460 กก. 29.00            13,340.00          10.00             4,600.00 17,940.00

 -แผ่นหลังคาเหล็ก Metal Sheet หนา 0.45 mm. พร้อมอุปกรณ์            985 ตร.ม. 350.00          344,750.00        80.00             78,800.00 423,550.00

 -โคมไฟกันน้ํา กันฝุ่น กันแมลง  2x36W, IP66  พร้อมอุปกรณ์              29 ชุด 1,300.00        37,700.00          0.00 37,700.00

 -หลอดLED  T8 กําลังไฟ > 18W  ประสิทธิภาพความสว่าง >100 lm/w              58 ชุด 450.00          26,100.00          0.00 26,100.00
 -สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ ตู้ควบคุม อุปกรณ์ติดยึดและค่าแรงติดตั้ง               1 เหมา -                  -                     11,000.00        11,000.00 11,000.00 สายไฟ THW 2x2.5  /งานถอดเสาส่องสว่างเดิม
 -แผ่นครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.30 mm. พร้อมอุปกรณ์              65 ม. 260.00          16,900.00          50.00             3,250.00 20,150.00

 -คอนกรีตตกแต่งเพลทเสา               2 ลบ.ม. 2,510.00        5,020.00           306.00            612.00 5,632.00

 -งานทาสีกันสนิม          1,100 ตร.ม. 16.00            17,600.00          35.00             38,500.00 56,100.00

 -งานตีเส้นจราจรลูกศรเดินรถ (สี ขาว)               1 งาน 13,200.00      13,200.00          -                   0.00 13,200.00

 -งานทาสีจริง (ทาไม่น้อยกว่า 2 รอบ)          1,100 ตร.ม. 50.00            55,000.00          38.00             41,800.00 96,800.00

รวมงานปรับปรุงที่จอดรถ       1,260,410.00          287,762.00 1,548,172.00

ลําดับ รายละเอียด ปริมาณ รวมทั้งหมด หมายเหตุวัสดุ (บาท) แรงงาน (บาท)หน่วย

มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ 


