
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
รายการ จ้างปรับปรุงห้องเรียนช้ัน ๒ อาคารสถาบันโภชนาการ ๑ งาน  

 

 
๑.ช่ือโครงการ  : จ้างปรับปรุงห้องเรียนช้ัน ๒ อาคารสถาบันโภชนาการ  ๑ งาน 
   /หน่วยงานเจา้ของโครงการ : สถาบนัโภชนาการ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๒.วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร :  ๔๗๐,๐๐๐  บาท (ส่ีแสนเจด็หม่ืนบาทถว้น) 
๓.ลกัษณะงานโดยสังเขป :ปรับปรุงห้องเรียนพื้นท่ีประมาณ 25 ตารางเมตร ตกแต่งพื้น ผนงั 
ฝ้าและเพดาน ซ่อมแซมผนงัปูนเดิมจดัท าผนงัไมด้า้นหนา้หอ้งติดตั้งฝ้าเพดานยปิซัม่บอร์ดชนิด
ดูดซบัเสียง   
๔.ราคากลาง ณ วนัท่ี  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖    เป็นเงิน   ๔๒๙,๔๖๕.๕๙ บาท 
๕.บญัชีประมาณราคากลาง 
     -แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕)และ
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖) 
๖.รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง จ านวน ๓ ท่าน ดงัน้ี 
     ๖.๑ นายณฐัพล  มีมากบาง       ประธานกรรมการ 
     ๖.๒ นายกฤษณะ  ศกัด์ิดี     กรรมการ 
     ๖.๓ นายอนุสรณ์  วรดิเรก                      กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง งานจา้งปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 อาคารสถาบนัโภชนาการ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล แบบเลขที่  NUEd 01
ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมือ่วนัที่ 30 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2556

รวม หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

มลูค่างานก่อสร้าง
1 หมวดงานสถาปัตยกรรม รวม 225,291.00      6,840.00          232,131.00                

2 หมวดงานไฟฟ้าและแสงสวา่ง รวม 13,880.00        5,960.00          19,840.00                  
3 หมวดงานครุภณัฑ์ รวม 80,500.00        5,000.00          85,500.00                  

319,671.00      17,800.00        337,471.00                รวมงบประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4  แผ่นที่ 1/4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง งานจา้งปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 อาคารสถาบนัโภชนาการ แบบ ปร.4  แผ่นที่ 2/4
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล แบบเลขที่  NUEd 01
ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมือ่วนัที่ 30 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2556

รวม หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

1 หมวดงานสถาปัตยกรรม

1.1 งานฝ้าเพดาน
  - แผน่ฝ้ายปิซัม่ชนิดดูดซบัเสียงสะทอ้น หนาไม่นอ้ยกวา่ 9 มม.
    ติดตั้งกบัโครงคร่าวอะลูมิเนียมตวัที ( T-bar) 600 X 600 มม.

30         ตร.ม. 500.00             15,000.00        80.00               2,400.00          17,400.00              

1.2 งานผนงัและตกแต่ง
  - ผนงัหนา้หอ้ง แบบ White Board พร้อมจอรับภาพ
    ชนิดมดเตอร์ไฟฟ้า  ขนาด 100 น้ิว และมีตูส้ าหรับเก็บของ         
ดา้นล่าง  (รวมค่าแรง)

1           ชุด 180,000.00      180,000.00      -                  180,000.00            

  - ทาสีอะครีลิคผนงัหอ้งทั้งหมด 50         ตร.ม. 60.00               3,000.00          24.00               1,200.00          4,200.00                
1.3 งานพ้ืนและตกแต่ง

  - พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค 60x60 น้ิว 30         ตร.ม. 300.00             9,000.00          105.00             3,150.00          12,150.00              
  - บวัพ้ืนไมล้ามิเนตส าเร็จรูป สูง 0.1 ม. 2           ตร.ม. 120.00             216.00             30.00               54.00               270.00                   

1.4 งานประตู - หนา้ต่าง
   - ประตูบานเล่ือนรางแขวน ขนาด 1.00 x 2.00 ม. 
     พร้อมวงกบ (รวมค่าแรง) 1           ชุด 18,000.00        18,000.00        -                  18,000.00              

  - ทาสีน ้ามนั วงกบและขอบบานหนา้ต่าง 2           ตร.ม. 50.00               75.00               24.00               36.00               111.00                   
225,291.00      6,840.00          232,131.00            รวมงบประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง งานจา้งปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 อาคารสถาบนัโภชนาการ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล แบบเลขที่  NUEd 01
ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมือ่วนัที่ 30 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2556

รวม หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

2 หมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง
2.1 โคมไฟฟ้า

  - FLU. 2x28 w มีแผน่สะทอ้น 6           โคม 1,750.00          10,500.00        298.00             1,788.00          12,288.00                  
  - FLU. 1x28 w 4           โคม 300.00             1,200.00          298.00             1,192.00          2,392.00                    

2.2 สวิทซ์และเตา้รับไฟฟ้า
  - สวิทซ์ 1 ทาง 3           ชุด 180.00             540.00             298.00             894.00             1,434.00                    
  - สวิทซ์ 1 ทาง เด่ียว 1           ชุด 80.00               80.00               298.00             298.00             378.00                       
  - เตา้รับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายกราวด์ 6           ชุด 260.00             1,560.00          298.00             1,788.00          3,348.00                    

13,880.00        5,960.00          19,840.00                  รวมงบประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4  แผ่นที่ 3/4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง  งานจา้งปรับปรุงห้องเรียนชั้น 2 อาคารสถาบนัโภชนาการ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล แบบเลขที่ NUEd 01
ค านวณราคากลางโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เมือ่วนัที่ 30 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2556

รวม หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

3 หมวดงานครุภณัฑ์

3.1
 เคร่ืองฉายมลัติมิเดีย ไมน่อ้ยกวา่ 2500 ANSI พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
สายสญัญาณ

1         ชุด 24,000.00      24,000.00   5,000.00      5,000.00  29,000.00             

3.2  มา่นปรับแสงแบบมว้น ขนาด 1.80x1.70  ม. (รวมติดตั้ง) 2         ชุด 5,000.00        10,000.00   -          10,000.00             

3.3
 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 BTU ฉลากเบอร์ 5       (รวม
ติดตั้ง)

1         เคร่ือง 46,500.00      46,500.00   -          46,500.00             

80,500.00   5,000.00  85,500.00             รวมงบประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4  แผ่นที่ 4/4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน


