
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ปรับปรุงหลงัคาอาคารหมายเลข 1064  ( ผสพ.กทน.บน.21 )  แบบ ปร.4 แผ่นที ่1/1

กลุ่มงานที ่/  งาน

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 1064 ( ผสพ.กทน.บน.21 ) 

สถานทีก่่อสร้าง    กองบนิ 21 จ.อุบลราชธานี แบบเลขที ่  62001 

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ    กองบนิ 21

ค านวณราคากลางโดย  : เมื่อวันที ่ เดือน  พ.ศ. 2562
หนว่ย : บาท

 ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน  รวม

ราคาต่อหนว่ย  จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ  จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

1 งานรือ้ถอน

 - ร้ือหลังคากระเบือ้งลอนคู่ ของเดิมออก      2,776 ตร.ม. -            20                55,520      55,520                 

รวมงานรือ้ถอน               -      55,520                55,520

2 งานสถาปัตยกรรม
งานหลังคา
 -  หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี G550 รวมอุปกรณ์ยึดระบบ BOLT      2,746 ตร.ม.              370    1,016,020                 70     192,220              1,208,240
 -  หลังคาโปร่งแสง ลอนชนดิเดียวกับเหล็กรีดลอน          30 ม.              510        15,300                 55         1,650                  16,950
 -  FLASHING สันหลังคาเหล็กรีดลอน          72 ม.              210        15,120                 50         3,600                  18,720
 -  FLASHING หนา้จั่ว+ข้างผนงัเหล็กรีดลอน        221 ม.              180        39,780                 50       11,050                  50,830
 -  ฉนวนกันความร้อน ชนดิโฟมโพลีเอทลีิน หนา 5ม.ม. พร้อมอลูมินัม่ฟอยล์  1 ด้าน      1,094 ตร.ม.              120      131,280                131,280
งานฝ้าเพดาน
 -  ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว T-BAR (ซ่อมส่วนทีช่ ารุดใหม)่        121 ตร.ม.              297        35,937 51                        6,171                  42,108
 - ทาสีภายใน (ฝ้าเพดานส่วนทีซ่่อมเปล่ียนแผ่นใหม่)        121 ตร.ม.               45          5,445 28                        3,388                   8,833

รวมงานสถาปัตยกรรม   1,258,882    218,079            1,476,961

หมายเหตุ

(ค่าของ+ค่าแรง)

รายการล าดับที่ จ านวน หนว่ย



แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที ่1/1

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 1064 ( ผสพ.กทน.บน.21 ) 

สถานทีก่่อสร้าง    กองบนิ 21 จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที ่  62001 

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ    กองบนิ 21

แบบ ปร.4  ทีแ่นบ มีจ านวน  1   หนา้

หนว่ย : บาท

ล ำดับที่ รำยกำร ค่ำงำนต้นทุน Factor F ค่ำงำนก่อสร้ำง หมำยเหตุ

1 งานร้ือถอน 55,520.00          1.3042 72,409.18          

2 งานสถาปตัยกรรม 1,476,961.00      1.3042 1,926,252.53      

รวมราคาต้นทนุ 1,532,481.00      
เงือ่นไขกำรใช้ตำรำง Factor F

เงินล่วงหนา้จ่าย 0.00%
เงินประกันผลงานหกั 0.00%
ดอกเบีย้เงินกู้ 6.00%
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7.00%

รวมค่ำก่อสร้ำง 1,998,661.71      

ขนาดเนือ้ทีอ่าคาร จ านวน 2,776                ตร.ม.    เฉล่ีย 720                  บาท / ตร.ม.

แบบสรุปค่ำก่อสร้ำง

*หลัง
ทศนยิม 2 
ต่ าแหนง่ ตัด
เศษทิง้ทกุ
รายการ

ค านวณราคากลาง เมื่อวันที ่        เดือน                   พ .ศ.2562 



แบบ ปร.6 แผ่นที ่1/1

ชื่อโครงการ  ปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 1064 ( ผสพ.กทน.บน.21 ) 

สถานทีก่่อสร้าง    กองบนิ 21 จ.อุบลราชธานี

แบบเลขที ่  62001 

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ    กองบนิ 21

แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ทีแ่นบ มีจ านวน 2 ชุด

หนว่ย : บาท

ล ำดับที่ รำยกำร ค่ำงำนต้นทุน หมำยเหตุ

1 ปรับปรุงหลังคาอาคารหมายเลข 1064 ( ผสพ.กทน.บน.21 )    1,998,661.71                     

รวมค่ำก่อสร้ำงทั้งโครงกำร     1,998,661.71                     
รำคำกลำง     1,998,600.00                     

 

สรุป
รำคำกลำง   ( หน่ึงล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมืน่แปดพันหกร้อยบำทถ้วน )

ค านวณราคากลาง เมื่อวันที ่        เดือน                   พ .ศ.2562 


