
สรุป
1 งานร้ือถอนและร้ัวชั่วคราว 141,700.00         
2 งานปรับปรุงร้ัวและซ่อมเขื่อน 1,599,800.00       
3 งานก่อสร้างร้ัว 1,108,250.00       
4 งานสี 210,000.00          
5 งานประตูร้ัว 25,000.00           

6 รวมราคางาน 1 ถึง 5 3,084,750.00       
7 ค่าด าเนินการและก าไรในรูป Factor F,   F= 1.3023 932,519.93          
8 รวม 6 + 7 4,017,269.93       

4,017,269.93      รวมราคาทั้งสิน้

ใบสรุปราคา
โครงการ งานปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ าจากคอลงแสนแสบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ าท่วม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ล าดับ รายการ ปริมาณ หน่วย ราคารวม หมายเหตุ



ปร.4

รวมค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย รวม ราคาต่อหน่วย รวม และแรงงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1.1 ร้ือถอนร้ัวของเดิม 143 เมตร -          -              650.00         92,950.00   92,950.00            
1.2 ร้ัวชั่วคราว 1 เหมา 48,750.00  48,750.00      -              -            48,750.00            

รวมงานร้ือถอนและร้ัวชั่วคราว 141,700.00         
2

2.1 ด้านคลองล าพังพวย 102 เมตร 3,300.00   336,600.00    1,200.00       122,400.00 459,000.00          
2.2 ด้านคลองแสนแสบ 368 เมตร 2,500.00   920,000.00    600.00         220,800.00 1,140,800.00        

รวมงานปรับปรุงร้ัวและซ่อมเขื่อน 1,599,800.00       
3

3.1 ด้านโรงเรียนพร้อมมิตร 1 41 เมตร 6,500.00   266,500.00    1,250.00       51,250.00   317,750.00          
3.2 ด้านโรงเรียนพร้อมมิตร 2 102 เมตร 6,500.00   663,000.00    1,250.00       127,500.00 790,500.00          

รวมงานก่อสร้างร้ัว 1,108,250.00       
4 งานสี

4.1 งานทาสีผนังร้ัว 2800 ตร.ม. 35.00       98,000.00      40.00           112,000.00 210,000.00          
รวมงานสี 210,000.00          

5 งานประตูร้ัว
5.1 บานประตูเหล็กคู่พร้อมทาสี 1 เหมา 25,000.00  25,000.00      -              -            25,000.00            

รวมงานประตูร้ัว 25,000.00           
3,084,750.00       

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (BOQ.)
โครงการ : ปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กก้ันน้้าจากคลองแสนแสบ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาน้้าท่วม

งานก่อสร้างร้ัว

หมายเหตุ

รวมราคางาน

งานร้ือถอนและร้ัวชั่วคราว

งานปรับปรุงร้ัวและซ่อมเขื่อน

ล าดับที่ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รายการ



แบบ ปร. 5 

□ 

□ เจ้าของอาคาร        สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

□  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร   

□ หน่วยผู้รับผิดชอบ กองกลาง กลุ่มงานโยธาและซ่อมบ ารุง

□ 

□     แผ่น

□ 

ล าดับที่ รวมค่าก่อสรา้ง
เปน็เงนิ/บาท1        4,017,269.93  

4,017,269.93     

4,017,269.93   

ส่ีล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพนัสองร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ

             (รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

                      (นายเจิม พกิุลหอม)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

ลงชื่อ....................................................กรรมการ

  (นายมุดยามิน แอศิริ)

ลงชื่อ....................................................กรรมการ

  (นายศักดา แดงวจิิตร์)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ

       (นายนรากร อยู่สุข)

      ภาษมีูลค่าเพิ่ม.........                         7 %

                                  (นายทะนันชัย มีสุข)

สรปุ

รวมค่าก่อสร้างเปน็เงินทั้งส้ิน

       ราคากลาง

ดอกเบี้ยเงินกู.้........ 6 %

เงินประกันผลงานหกั....... 0 %

เงินล่วงหน้าจ่าย....... 0 %

แสนแสบ เพื่อปอ้งกันการเกิดปญัหาน้ าทว่ม

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

ปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ าจากคลอง 3,084,750.00           1.3023     

แบบเลขที่    รายการเลขที่  

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จ านวน

ประมาณราคาเมื่อวนัที่                   เดือน     ธนัวาคม         พ .ศ. 2559

รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
จ านวนเงนิ / บาท

Factor F หมายเหตุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
     ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ประเภท     ปรบัปรงุเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหล็กก้ันน้ าจากคลองแสนแสบ เพ่ือปอ้งกันการเกิดปญัหาน้ าทว่ม

สถานที่ 



แบบ ปร. 6

สถานที่ก่อสรา้ง 

แบบเลขที่    

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ   กองกลาง กลุ่มงานโยธาและซ่อมบ ารงุ สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

ล าดับที่ รวมค่าก่อสรา้ง  
เปน็เงนิ/บาท

หมายเหตุ

1 ปรบัปรงุเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหล็กก้ันน้ าจากคลองแสนแสบ เพ่ือปอ้งกันการเกิดปญัหา 4,017,269.93     

4,017,269.93     

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย                     ตารางเมตร

เฉล่ียโดยประมาณ                        บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ

             (รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

              (นายมุดยามิน แอศิริ)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ

   (นายศักดา แดงวจิิตร์)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ

    (นายนรากร อยู่สุข)

                          (นายเจิม พกิุลหอม)

                    (นายทะนันชัย มีสุข)

รายการประมาณการค่าก่อสรา้ง   ปรบัปรงุเขื่อนคอนกรตีเสรมิเหล็กก้ันน้ าจากคลองแสนแสบ เพ่ือปอ้งกันการเกิดปญัหาน้ าทว่ม

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร   

รายการเลขที่   

รายการ

สี่ล้านหน่ึงหมื่นเจ็ดพันสองรอ้ยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์

สรปุ

น้ าทว่ม

รวม (ราคากลาง)  เปน็เงนิทั้งสิ้น
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