
แบบ ปร. 6

 ชื่อโครงการ/งานกอสราง งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรมนิสิต

สถานที่กอสราง อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หนวยงานเจาของโครงการ กองกิจการนิสิต

ประมาณการโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลําดับท่ี รวมคากอสราง หมายเหตุ

1  งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต

เปนเงินประมาณ 1,582,032.25       **

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 1,582,032.25       **

ปรับราคากลางเปน 1,580,000.00       **

สรุปผลการประมาณราคา

รายการ

( หนึ่งลานหาแสนแปดหมื่นบาทถวน )



แบบ ปร. 5 (ก)

□ อาคาร

□ ชื่อโครงการ/งานกอสราง งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต

□ อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

□ หนวยงานเจาของโครงการ กองกิจการนิสิต

□ แบบ  ปร. 4   ที่แนบ  มีจํานวน 2 แผน

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 

ลําดับที่ Factor F รวมคากอสราง

1 งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต 1.3047      1,582,032.25       

สรุป 1,582,032.25       

1,580,000.00       

□ 

□ บาท / ตารางเมตร

สรุปผลการประมาณราคา

ประมาณการโดย :   

กลุมงาน/งาน

สถานที่กอสราง 

รายการ คาวัสดุและคาแรง หมายเหตุ

1,212,564.00      

เงื่อนไข

เงินลวงหนาจาย….…… 0.00 %

เงินประกันผลงานหัก..… 0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู……….….. 6.00 %

รวมคาปรับปรุงเปนเงินทั้งสิ้น

คาภาษีมูลคาเพิ่ม……… 7.00 %

คิดเปนเงินประมาณ หน่ึงลานหาแสนแปดหมื่นบาทถวน

เฉลี่ยราคาประมาณ -             

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร -             ตารางเมตร



ประมาณราคาคากอสราง :   งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต แบบ ปร. 4

สถานที่กอสราง :   อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา แบบเลขที่   

ประมาณการโดย : ประมาณราคาเมื่อวันที่   

 รวมคาวัสดุ และ

ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน  คาแรงงาน

1

1,091,664.00     

105,900.00        

15,000.00         

-                 -                 1,212,564.00    

คาวัสดุ คาแรง
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

สรุปราคา

งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต

1.1 งานทาสีน้ําอะคริลิคภายนอก

1.2 งานทาสีน้ํามันโครงเหล็กภายนอก

1.3 งานปรับปรุงซอมแซมระแนงตกแตงไฟเบอรซีเมนต (ดานหนาอาคาร)



ประมาณราคาคากอสราง : งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต แบบ ปร. 4

สถานที่กอสราง : อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา แบบเลขที่   

ประมาณการโดย : ประมาณราคาเมื่อวันที่   -฿            

ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน

1

1.1

 - ขัด ลอก ลางทําความสะอาดพื้นผิวเดิม พรออุดโปว 12,996.00 ตรม. -                4.00             51,984.00      51,984.00       

 - อุดโปว ขัดแตง พรอมทาน้ํายารองพื้นปูนเกา 1 เที่ยว และทาสีทับหนาอยางนอย 2 เที่ยว 12,996.00 ม. 50.00           649,800.00      30.00           389,880.00    1,039,680.00   

รวมคาของ + คาแรง / 1ชุด 1,091,664.00   

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต

งานทาสีน้ําอะคริลิคภายนอก

คาวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมคาวัสดุ 
และคาแรงงาน

คาแรง



ประมาณราคาคากอสราง : งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต แบบ ปร. 4

สถานที่กอสราง : อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา แบบเลขที่   

ประมาณการโดย : ประมาณราคาเมื่อวันที่   -฿            

ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมคาวัสดุ 
และคาแรงงาน

คาแรง

1.2

 - ขัด ลอก ทําความสะอาดพื้นผิวเหล็กเดิม 1,059.00   ตรม. 10.00           10,590.00      10,590.00       

- ทาสีกันสนิม+สีทับหนาอยางนอย 2 เที่ยว 1,059.00   ตรม. 55.00           58,245.00       35.00           37,065.00      95,310.00       

รวมคาของ + คาแรง / 1ชุด 105,900.00      

งานทาสีน้ํามันโครงเหล็กภายนอก



ประมาณราคาคากอสราง : งานทาสีภายนอก อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต แบบ ปร. 4

สถานที่กอสราง : อาคารศูนยกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา แบบเลขที่   

ประมาณการโดย : ประมาณราคาเมื่อวันที่   -฿            

ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน
ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ
หมายเหตุ

 รวมคาวัสดุ 
และคาแรงงาน

คาแรง

1.3 1.00         เหมา 15,000.00     15,000.00       15,000.00       

รวมคาของ + คาแรง / 1ชุด 15,000.00       

งานปรับปรุงระแนงตกแตงไฟเบอรซีเมนต


