
 
 

 

 

 

 

 

 

รายการประมาณราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ 

 

 

 

ปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4 - 5  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 



แบบ ปร.6       

รายการประมาณราคาโครงการ : ปรบัปรงุหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน
สถานที่ก่อสรา้ง มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
แบบเลขที่  EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่  
มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ล าดับที่
รวมค่าก่อสรา้ง
เปน็เงนิ/บาท

หมายยเหตุ

สรุป
ตาม
เร่ือง
สรุปผลดังนี้ :

1       งานครุภณัฑ์จัดซ้ือ เปน็เงินประมาณ 4,403,454             

 รวมค่าก่อสรา้งเปน็เงนิทั้งสิ้น 4,403,454             

 จึงเหน็ควรตั้งงบประมาณ 4,403,454             

ประมาณราคาเมื่อวันที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

รายการ

(สี่ล้านสี่แสนสามพันสี่รอ้ยหา้สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)

(สี่ล้านสี่แสนสามพันสี่รอ้ยหา้สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์)

ปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน



แบบ ปร.5 (ก)

□

□

□

□ หน่วยงาน

□ แบบเลขที่ EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่   1

□ ประเมินราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จ านวน  3  แผ่น

□

ล ำดับที่ รำยกำร
ค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน

จ ำนวนเงิน/บำท
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%

รวมค่ำก่อสร้ำง
เปน็เงิน/บำท

หมำยเหตุ

1        ประเภทงานครุภณัฑ์จัดซ้ือ 4,115,377.87     288,076.45        4,403,454.32     

สรุป 4,403,454.32    

4,403,454.32    **

สรุปกำรประเมนิรำคำเพ่ือขอตั้งงบประมำณ

รายการประมาณราคาโครงการ : ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน

เจ้าของอาคาร  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

สถานที่ก่อสร้าง  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาเมื่อวนัที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

รวมค่างานเปน็เงินทั้งส้ิน
คิดเปน็เงินประมาณ (ส่ีล้านส่ีแสนสามพนัส่ีร้อยหา้สิบส่ีบาทสามสิบสองสตางค์)

ปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน



แบบ ปร.4   

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ
สรุปงาน

1 สายไฟฟ้าและสายเคเบลิ (Wire&Cable) 58,653.00         
2 งานตดิตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type Air Conditioner)  ชนิด Inverter 854,112.13        
3 งานตดิตัง้เครื่องท าน้ าอุ่น (Water Heater) 97,663.40         
4 พัดลมระบายอากาศ 94,050.00         
5 ระบบกล้องวงจรปดิ (IP CCTV Network) 287,899.34        
6 ผนังตกแตง่ดา้นหน้าอาคารตามแบบขยาย 1,450,000.00     
7 งานเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบขยาย ID-01 to ID-07 1,273,000.00     

รวมราคา 4,115,377.87     

รายการประมาณราคา โครงการ : ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

สถานที่กอ่สร้าง  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่  EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่  1
ผู้จดัท ารายละเอยีด : บริษทั คเณศจริานันท์ อาร์คิเทค จ ากดั ประมาณราคาเมื่อวนัที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน หน้าที่ 1 จาก 3



แบบ ปร.4   

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ

รายการประมาณราคา โครงการ : ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

สถานที่กอ่สร้าง  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่  EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่  1
ผู้จดัท ารายละเอยีด : บริษทั คเณศจริานันท์ อาร์คิเทค จ ากดั ประมาณราคาเมื่อวนัที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

1 สายไฟฟ้าและสายเคเบลิ (Wire&Cable) 
 - IEC01 (THW) 70 SQ.MM. 210.00      ม. 234.30                49,203.00            45.00           9,450.00            58,653.00          

รวมราคางานสายไฟฟ้าและสายเคเบลิ (Wire&Cable) 49,203.00           9,450.00           58,653.00         
2 งานตดิตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type Air Conditioner)  ชนิด Inverter

Floor.4
 - FCU/CDU-4-1-10 Wall Type 30,000 Btu 10.00       ชุด 40,953.27            409,532.70          4,000.00       40,000.00          449,532.70         
Floor.5
 - FCU/CDU-5-1-9 Wall Type 30,000 Btu 9.00         ชุด 40,953.27            368,579.43          4,000.00       36,000.00          404,579.43         

รวมราคางานตดิตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 778,112.13         76,000.00         854,112.13        
3 งานตดิตัง้เครื่องท าน้ าอุ่น (Water Heater)

 - เคร่ืองท าน้ าอุน่ขนาดไม่น้อยกวา่ 4,500 วตัต์ 19.00       ชุด 4,672.89              88,784.91            467.29         8,878.49            97,663.40          

รวมราคางานตดิตัง้เครื่องท าน้ าอุ่น (Water Heater) 88,784.91           8,878.49           97,663.40         

4 พัดลมระบายอากาศ
 - พดัลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกวา่ 8 นิ้ว ชนิดติดฝ้าเพดานพร้อมท่อลม 19.00       ชุด 4,500.00              85,500.00            450.00         8,550.00            94,050.00          
ชนิดออ่นต่อออกภายนอกอาคาร

รวมราคาพัดลมระบายอากาศ 85,500.00           8,550.00           94,050.00         

ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน หน้าที่ 2 จาก 3



แบบ ปร.4   

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ

รายการประมาณราคา โครงการ : ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

สถานที่กอ่สร้าง  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่  EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่  1
ผู้จดัท ารายละเอยีด : บริษทั คเณศจริานันท์ อาร์คิเทค จ ากดั ประมาณราคาเมื่อวนัที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

5 ระบบกล้องวงจรปดิ (IP CCTV Network)
 - กล้องวงจรปดิ Fixed IP Network Camara ไม่น้อยกวา่ 2 ล้านพกิเซล ชนิด 6.00 ชุด 17,100.00            102,600.00          10,260.00     61,560.00          164,160.00         
ติดต้ังภายในและภายนอกอาคารได้
 - เคร่ืองบนัทึกภาพ NVR ขนาดไม่น้อยกวา่ 16 ช่อง 1.00 เคร่ือง 60,000.00            60,000.00            6,000.00       6,000.00            66,000.00          
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (UPS) ขนาดไม่น้อยกวา่ 1000 VA (1000 Watts) 1.00 เคร่ือง 15,000.00            15,000.00            1,500.00       1,500.00            16,500.00          
 - LED TV ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 นิ้ว (ติดต้ังที่หอ้งบนัทึกภาพ) 1.00 เคร่ือง 30,000.00            30,000.00            3,000.00       3,000.00            33,000.00          
 - สายสัญญาณ LAN CAT6 OUTDOOR 194.00 เมตร 24.37                  4,727.78              -                   4,727.78            
 - IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM. 194.40 เมตร 8.15                    1,584.36              7.00             1,360.80            2,945.16            
 - Accessory อปุกรณ์การติดต้ัง CCTV IP NETWORK ทั้งหมด 1.00 งาน 472.00                472.00                94.40           94.40                566.40              

รวมราคาระบบกล้องวงจรปดิ (IP CCTV Network) 214,384.14         73,515.20         287,899.34        
6 ผนังตกแตง่ดา้นหน้าอาคารตามแบบขยาย

- ผนังเกล็ดระบายอากาศชนิดอบสี (ระบสีุภายหลัง) พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 290          ตร.ม. 4,500                  1,305,000            500             145,000             1,450,000          
ตามแบบขยาย ID-08 to ID-10

รวมราคาผนังตกแตง่ดา้นหน้าอาคารตามแบบขยาย 1,305,000.00       145,000.00        1,450,000.00     
7 งานเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบขยาย ID-01 to ID-07

- F-01 57.00 ชุด 4,000                  228,000               -                  -                       228,000             
- F-02 57.00 ชุด 2,000                  114,000               -                  -                       114,000             
- F-03 57.00 ชุด 6,000                  342,000               -                  -                       342,000             
- F-04 57.00 ชุด 1,500                  85,500                -                  -                       85,500               
- F-05 19.00 ชุด 7,000                  133,000               -                  -                       133,000             
- F-06 19.00 ชุด 4,000                  76,000                -                  -                       76,000               
- B-01 19.00 ชุด 5,000.00              95,000.00            -                  -                       95,000               
- ที่นอน 57.00 ชุด 3,500.00              199,500.00          -                  -                       199,500             

รวมราคาหมวดงานระบบกล้องวงจรปดิ (IP CCTV Network) 1,273,000.00       -                  1,273,000.00     

ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน หน้าที่ 3 จาก 3



แบบ ปร.6       

รายการประมาณราคาโครงการ : ปรบัปรงุหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน
สถานที่ก่อสรา้ง มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา
แบบเลขที่  EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่  
มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ล าดับที่
รวมค่าก่อสรา้ง
เปน็เงนิ/บาท

หมายยเหตุ

สรุป
ตาม
เร่ือง
สรุปผลดังนี้ :

1       งานครุภณัฑ์จัดซ้ือ เปน็เงินประมาณ

 รวมค่าก่อสรา้งเปน็เงนิทั้งสิ้น

 จึงเหน็ควรตั้งงบประมาณ

ประมาณราคาเมื่อวันที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

รายการ

ปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน



แบบ ปร.5 (ก)

□

□

□

□ หน่วยงาน

□ แบบเลขที่ EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่   1

□ ประเมินราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จ านวน  3  แผ่น

□

ล ำดับที่ รำยกำร
ค่ำวัสดุและค่ำแรงงำน

จ ำนวนเงิน/บำท
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%

รวมค่ำก่อสร้ำง
เปน็เงิน/บำท

หมำยเหตุ

1        ประเภทงานครุภณัฑ์จัดซ้ือ

สรุป

**

สรุปกำรประเมนิรำคำเพ่ือขอตั้งงบประมำณ

รายการประมาณราคาโครงการ : ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน

เจ้าของอาคาร  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

สถานที่ก่อสร้าง  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาเมื่อวนัที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

รวมค่างานเปน็เงินทั้งส้ิน
คิดเปน็เงินประมาณ 

ปรับปรุงหอพักอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน



แบบ ปร.4   

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ
สรุปงาน

1 สายไฟฟ้าและสายเคเบลิ (Wire&Cable) 
2 งานตดิตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type Air Conditioner)  ชนิด Inverter
3 งานตดิตัง้เครื่องท าน้ าอุ่น (Water Heater)
4 พัดลมระบายอากาศ
5 ระบบกล้องวงจรปดิ (IP CCTV Network)
6 ผนังตกแตง่ดา้นหน้าอาคารตามแบบขยาย
7 งานเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบขยาย ID-01 to ID-07

รวมราคา

รายการประมาณราคา โครงการ : ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

สถานที่กอ่สร้าง  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่  EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่  1
ผู้จดัท ารายละเอยีด : บริษทั คเณศจริานันท์ อาร์คิเทค จ ากดั ประมาณราคาเมื่อวนัที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน หน้าที่ 1 จาก 3



แบบ ปร.4   

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ

รายการประมาณราคา โครงการ : ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

สถานที่กอ่สร้าง  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่  EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่  1
ผู้จดัท ารายละเอยีด : บริษทั คเณศจริานันท์ อาร์คิเทค จ ากดั ประมาณราคาเมื่อวนัที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

1 สายไฟฟ้าและสายเคเบลิ (Wire&Cable) 
 - IEC01 (THW) 70 SQ.MM. 210.00     ม.

รวมราคางานสายไฟฟ้าและสายเคเบลิ (Wire&Cable) 
2 งานตดิตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Spilt Type Air Conditioner)  ชนิด Inverter

Floor.4
 - FCU/CDU-4-1-10 Wall Type 30,000 Btu 10.00       ชุด
Floor.5
 - FCU/CDU-5-1-9 Wall Type 30,000 Btu 9.00         ชุด

รวมราคางานตดิตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
3 งานตดิตัง้เครื่องท าน้ าอุ่น (Water Heater)

 - เคร่ืองท าน้ าอุน่ขนาดไม่น้อยกวา่ 4,500 วตัต์ 19.00       ชุด

รวมราคางานตดิตัง้เครื่องท าน้ าอุ่น (Water Heater)

4 พัดลมระบายอากาศ
 - พดัลมระบายอากาศขนาดไม่น้อยกวา่ 8 นิ้ว ชนิดติดฝ้าเพดานพร้อมท่อลม 19.00       ชุด
ชนิดออ่นต่อออกภายนอกอาคาร

รวมราคาพัดลมระบายอากาศ

ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน หน้าที่ 2 จาก 3



แบบ ปร.4   

ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ านวนเงนิ

รายการประมาณราคา โครงการ : ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

สถานที่กอ่สร้าง  มหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่  EE-01 to EE-14, ID-01 to ID-10 รายการเลขที่  1
ผู้จดัท ารายละเอยีด : บริษทั คเณศจริานันท์ อาร์คิเทค จ ากดั ประมาณราคาเมื่อวนัที่  28  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2562

 รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน

5 ระบบกล้องวงจรปดิ (IP CCTV Network)
 - กล้องวงจรปดิ Fixed IP Network Camara ไม่น้อยกวา่ 2 ล้านพกิเซล ชนิด 6.00 ชุด
ติดต้ังภายในและภายนอกอาคารได้
 - เคร่ืองบนัทึกภาพ NVR ขนาดไม่น้อยกวา่ 16 ช่อง 1.00 เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟฟา้ (UPS) ขนาดไม่น้อยกวา่ 1000 VA (1000 Watts) 1.00 เคร่ือง
 - LED TV ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 นิ้ว (ติดต้ังที่หอ้งบนัทึกภาพ) 1.00 เคร่ือง
 - สายสัญญาณ LAN CAT6 OUTDOOR 194.00 เมตร
 - IEC01 (THW) 2.5 SQ.MM. 194.40 เมตร
 - Accessory อปุกรณ์การติดต้ัง CCTV IP NETWORK ทั้งหมด 1.00 งาน

รวมราคาระบบกล้องวงจรปดิ (IP CCTV Network)
6 ผนังตกแตง่ดา้นหน้าอาคารตามแบบขยาย

- ผนังเกล็ดระบายอากาศชนิดอบสี (ระบสีุภายหลัง) พร้อมอปุกรณ์ประกอบ 290          ตร.ม.
ตามแบบขยาย ID-08 to ID-10

รวมราคาผนังตกแตง่ดา้นหน้าอาคารตามแบบขยาย
7 งานเฟอร์นิเจอร์ ตามแบบขยาย ID-01 to ID-07

- F-01 57.00 ชุด
- F-02 57.00 ชุด
- F-03 57.00 ชุด
- F-04 57.00 ชุด
- F-05 19.00 ชุด
- F-06 19.00 ชุด
- B-01 19.00 ชุด
- ที่นอน 57.00 ชุด

รวมราคาหมวดงานระบบกล้องวงจรปดิ (IP CCTV Network)

ปรับปรุงหอพกัอาคาร 20 ชั้น 4-5 จ านวน 1 งาน หน้าที่ 3 จาก 3
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