
แบบ ปร.5 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

ประเภทอาคาร  กำรปรับปรุงทำสีอำคำรภำยนอกอำคำร(อำคำรเรียน/ปฏิบัติกำรและโรงฝึกงำน)

เจ้าของอาคาร   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

สถานท่ีก่อสร้าง     วิทยำลัยสำรพัดช่ำงล ำปำง  ต.พระบำท  อ.เมือง  จ.ล ำปำง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง

แบบเลขท่ี  วช. กช700 +โรงฝึกงำน แบบ  ปร.4   จ านวน  ......   แผ่น

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี    .............................................

ค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน รวมค่ำก่อสร้ำง
เป็นเงิน/บำท เป็นเงิน/บำท

1 ประเภทงานอาคาร 0.00 1.3098 0.00

เง่ือนไข

 - เงินล่วงหน้าจ่าย        - %

 - เงินประกันผลงานหนัก   - %

 - ดอกเบ้ียเงินกู้            6 %

 - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม        7 %

2 งานท่ีไม่พิจารณาให้ค่า Factor F  ภาษี 7 %                         -   

ครุภัณฑ์จัดซ้ือ  ภาษี 7 %                         -   

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

0.00
สรุป รวมค่ำก่อสร้ำงเป็นเงินท้ังส้ินประมำณ 0.00

ตัวอักษร

( ................................................ )

ศูนย์บำทถ้วน

แบบสรุปผลกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง

ล ำดับท่ี รำยกำร Factor F หมำยเหตุ

ผู้เสนอรำคำ



แผ่นท่ี 1/3

ประมาณการค่าก่อสร้าง  การปรับปรุงทาสีอาคารภายนอกอาคาร (อาคารเรียน/ปฏิบัติการและโรงฝึกงาน) แบบ ปร. 4

สถานท่ีก่อสร้าง   วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง แบบเลขท่ี  วช. กช700 +โรงฝึกงาน

                    อ.เมือง   จ.ล าปาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณการราคากลางโดย…………………………………………………………………………. ประมาณราคาวันท่ี    ……………………………..........

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย  จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน

สรุปงานก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ

1 งานปรับปรุงทาสีอาคารงานทาสีอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน รวม 0.00 #DIV/0!

2 งานปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน ช่างเช่ือมโลหะ รวม 0.00 #DIV/0!

3 งานปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน ช่างยนต์ รวม 0.00 #DIV/0!

4 งานปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน ช่างไฟฟ้า และอาคารประกอบฯ รวม 0.00 #DIV/0!

5 งานปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน ช่างเคร่ืองท าความเย็น รวม 0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!

หมายเหตุ

รวมราคาวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ

ล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แผ่นท่ี 2/3

ประมาณการค่าก่อสร้าง  การปรับปรุงทาสีอาคารภายนอกอาคาร (อาคารเรียน/ปฏิบัติการและโรงฝึกงาน) แบบ ปร. 4

สถานท่ีก่อสร้าง   วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง แบบเลขท่ี  วช. กช700 +โรงฝึกงาน

                    อ.เมือง   จ.ล าปาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณการราคากลางโดย…………………………………………………………………………. ประมาณราคาวันท่ี    ……………………………..........

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย  จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน
หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

1 งานปรับปรุงทาสีอาคารงานทาสีอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ช้ัน
1.1 ทาสีน้ าพลาสติกอะคริลิค100% แบบก่ึงด้าน (เฉพาะภายนอกห้องท้ังหมด) 2,247.00  ตร.ม 0.00 0.00 0.00

1.2 ทาสีย้อมไม้ส าเร็จรูป (ฝ้าไม้ระแนงหัวจ่ัว) 112.65     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

1.3 ทาสีน้ ามัน (วงกบประตูหน้าต่าง และจันทัน+แปส่วนย่ืนพ้นตัวอาคาร+ค้ ายัน) 599.50     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

1.4 สีน้ ามันทาไม้ 227.50     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

1.5 งานน่ังร้าน 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

1.6 งานซ่อมโครงไม้ต่าง ๆ+โครงสร้างปูน+โครงเหล็ก +ฝ้าเพดานท่ีช ารุด 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

1.7 งานซ่อมหลังคามุขหน้าอาคาร 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

1.8 งานซ่อม/เปล่ียนแถบเทปกันล่ืนสีด า 3 M#610ขนาดกว้าง 2"เต็มช่วงกว้างบันไดในอาคารทุกข้ัน 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

1.9 งานทาสีฟุตบาท และเส้นแสดงท่ีจอดรถ  ด้วยสี TOA  RoadLine Paint สี ขาว# 717-สีแดง#715  - 

สีด า #  709  ท่ัวบริเวณของวิทยาลัยฯ ตามต าแหน่งอ้างอิงเดิม
1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

1.10 งานปรับปรุงบันไดทางข้ึน+ลานหัวอาคารเรียนและปฎิบัติการ 4 ช้ัน พร้อมทาสี Beger 

Synotex Roof Paint และเคลือบทับด้วยเบเยอร์ A-100
1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

1.11 งานปรับปรุงพร้อมทาสี ราวก้ันต้นไม้+เสา+สายโซ่ และผนังปูนฉาบบริเวณทางข้ึนประตูโขง+ปรับปรุง

ทาสีบันไดทางข้ึนท้ังหมดด้วยBeger Synotex Roof Paintและเคลือบทับด้วยเบเยอร์ A-100
1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

1.12 งานซ่อมผนังตาข่ายระบายอากาศ/กันนก พร้อมโครง 99.00      ม. 0.00 0.00 0.00
0.00

2 งานปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน ช่างเช่ือมโลหะ
2.1 ทาสีน้ าพลาสติกอะคริลิค100% แบบก่ึงด้าน (เฉพาะภายนอกห้องท้ังหมด+ +ร้ัวด้านหน้าวิทยาลัย

ตลอดแนว+++)
950.00     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

2.2 ทาเคลือบผิวอิฐ 19.57      ตร.ม 0.00 0.00 0.00

2.3 ทาสีน้ ามัน (วงกบประตูหน้าต่าง + โครงเหล็กต่าง ๆ +ร้ัวด้านหน้าวิทยาลัยตลอดแนว+++) 385.43     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

2.4 งานน่ังร้าน 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

0.00
รวมยอดยกไป -                     



แผ่นท่ี 3/3

ประมาณการค่าก่อสร้าง  การปรับปรุงทาสีอาคารภายนอกอาคาร (อาคารเรียน/ปฏิบัติการและโรงฝึกงาน) แบบ ปร. 4

สถานท่ีก่อสร้าง   วิทยาลัยสารพัดช่างล าปาง แบบเลขท่ี  วช. กช700 +โรงฝึกงาน

                    อ.เมือง   จ.ล าปาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประมาณการราคากลางโดย…………………………………………………………………………. ประมาณราคาวันท่ี    ……………………………..........

รวม

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย  จ านวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน
หมายเหตุล าดับท่ี รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมยอดยกมา -                     

3 งานปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน ช่างยนต์
3.1 ทาสีน้ าพลาสติกอะคริลิค100% แบบก่ึงด้าน (เฉพาะภายนอกห้องท้ังหมด) 487.50     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

3.2 ทาเคลือบผิวอิฐ 27.57      ตร.ม 0.00 0.00 0.00

3.3 ทาสีน้ ามัน (วงกบประตูหน้าต่าง + โครงเหล็กต่าง ๆ ++++) 165.43     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

3.4 งานน่ังร้าน 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

0.00
4 งานปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน ช่างไฟฟ้า และอาคารประกอบฯ

4.1 ทาสีน้ าพลาสติกอะคริลิค100% แบบก่ึงด้าน (เฉพาะภายนอกห้องท้ังหมด) 487.50     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

4.2 ทาเคลือบผิวอิฐ 19.57      ตร.ม 0.00 0.00 0.00

4.3 ทาสีน้ ามัน (วงกบประตูหน้าต่าง + โครงเหล็กต่าง ๆ ++++) 165.43     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

4.4 งานน่ังร้าน 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

4.5 งานทาสีอาคาร/ห้องเรียน-ปฏิบัติงานช่ัวคราว  1 หลัง 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

4.6 งานทาสีซุ้มน่ังพักผ่อน  จ านวน 6 ซุ้ม 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

0.00
5 งานปรับปรุงทาสีอาคารโรงฝึกงาน ช่างเคร่ืองท าความเย็น

5.1 ทาสีน้ าพลาสติกอะคริลิค100% แบบก่ึงด้าน (เฉพาะภายนอกห้องท้ังหมด) 487.50     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

5.2 ทาเคลือบผิวอิฐ 19.57      ตร.ม 0.00 0.00 0.00

5.3 ทาสีน้ ามัน (วงกบประตูหน้าต่าง + โครงเหล็กต่าง ๆ ++++) 165.43     ตร.ม 0.00 0.00 0.00

5.4 งานน่ังร้าน 1.00        เหมา 0.00 0.00 0.00 ราคาวัสดุรวมค่าแรง

0.00

0.00รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างท้ังส้ิน


