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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อฝัร้ไง ฝัตรแจะวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
โครงการปรับปรุงหลังคใหอประชุมพญางำเมือง

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
1.

สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง

และซ่อมแชมชํ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ตามที่ได้กำหนดนี้
2.

สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตาม

สัญญา เมื่อดัชนีราคาช้งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม
ขณะเมื่อวันเปิดซองราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3.

การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งละประกาศให้ผู้รับจ้าง

ทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้
สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มี
การปรับเพิ่มหรือลดค่างานไวให้ชัดเจน
ในกรณีท ี่ม ีง านก่อ สร้า งหลายประเภทในงานจ้า งคราวเดีย วกัน จะต้อ งแยก
ประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้อง
กับสูตรที่กำหนดไว้
4.

การขอเงินเพิ่มค่างานก่อ สร้างตามสัญ ญาแบบปรับ ราคาได้นี้ เป็น หน้าที่ข องผู้

รับจ้างที่จะต้องเรยกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วัน ที่ผู้รับ จ้างได้ส่งมอบงานงวดสูด ท้าย
หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรืยกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีก
ต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรยกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารบเรยกเงิน
คืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักงวดงานของงวดต่อไป หรือให้ห ัก เงินจากหลัก ประกัน สัญ ญา
แล้วแต่กรณี
5.

การพิจ ารณาคำนวณเงิน เพิ่ม หรือ ลด และการจ่า ยเงิน เพิ่ม หรือ เรยกคืน จากผู้

รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้อ งได้รับ การตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนัก
งบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสูด
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ข.ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพี่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี

กำหนดให้

p

= (Po)x(K)

P

= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลไต้ หรือราคาค่างานเป็นงวดชํ่ง
ระบุไวในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักต้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
4 % เมื่อต้องเรยกค่าเงินคืน

ESCALATION FACTOR หาไต้จากสูตร ชํ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรืยน โรงพยาบาล หอพัก ที่
พักอาศัย หอประชุม อัฒ จัน ทร์ ยิมเนเชี่ยม สระว่า ยนํ้า โรงอาหาร คลังพัส ดุ โรงงาน รั้ว
คำแพงกันดิน เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
1.1ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบ
ไฟฟ้าภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายใน
บริเวณ
1.3ระบบท่อ หรือ ระบบสายต่า งๆที่ด ิด หรือ ฝัง อยู่ใ นส่ว นของอาคาร เช่น ท่อ
ปรับอากาศ ท่อก๊าช สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
1.4 ทางระบายนํ้าของอาคารจนถึงระบบทางระบายนํ้าภายนอก
1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็น ส่าหรับ อาคาร เฉพาะส่วนที่ดิดกับอาคารโดยต้องสร้าง
หรือ ประกอบพร้อ มกับ การก่อ สร้า งอาคาร แด,ไม่ร วมถึง เครื่อ งจัก รหรือ เครื่อ งมือ กลที่น ำมา
ประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบนี้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม,เกิน 3 เมตร
ใช้สูตร

K = 0.25 +0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So
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หมวดที่ 2 งในดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การคุดดิน การตักดิน การบดอัด ดิน การคุดเปิดหน้าดิน
การเกลี่ยบดอัดดิน การทเด-ถมบดอัดแน่นเขื่อ น คลอง คันคลอง คัน กั้น นํ้า คันทาง ซํ่งต้องใช้
เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิใ]ติงาน
สำหรับ การถมดิน ให้ห มายความถึง การถมดิน หรือ ทรายหรือ วัส ดุอ ื่น ที่มีการ
ควบคุม คุณ สมบัต ิข องวัส ดุน ั้น ๆ และมีข ้อ กำหนดวิธ ีก ารถม รวมนั้ง มีก ารบดอัด แน่น โดยใช้
เครื่องจักร เครื่อ งมือ กลเพื่อ ให้ได้มาตรฐานตามที่ก ำหนดไว้ เช่น เดีย วกับ งานก่อ สร้า งถนนหรือ
เขื่อนชลประทาน
ทั้ง นี้ ใ ห ้ร ว ม ถ ึง ป ร ะ เภ ท

EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE,

SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER
ใช้สูตร

K = 0.30 +0.10 It/Io +0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo

2.2 งานริยงหิน หมายถึง งานหินขนาดใหญ่มาเรืยงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจน
ได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และ
ทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณ สมปติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติ โดยใช้เครื่องจักร
เครื่องมือกล หรือ แรงคน และให้ความหมายรวมถึงงานหินทิ้ง งานเรืยงหินยาแนว หรืองานเรืยง
หินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการฟ้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและห้องลำนํ้า
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo

2.3งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิด หิน ทั่ว ๆไป ระยะทางขนย้ายไป
กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซงด้องใช้เทคนิคชั้นสูง
ใช้สูตร

K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT
ใช้สูตร

K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.2งานผิวทาง SURFACE TREATMENT, SLURRY SEAL
ใช้สูตร

K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

3.3งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION M ACADAM
ใช้สูตร

K = 0.30+ 0.10 Mt/Mo+ 0.40 At/Ao+ 0.10 Et/Eo+ 0.10 Ft/Fo

3.4 งานผิวถนนคอนกรดเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกริตที่ใช้เหล็กเสริมชํ่ง
ประกอบด้ว ยตะแกรงเหล็ก เล้น หรือ ตะแกรงลวดเหล็ก กล้า เชื่อ มติด (WEL STEEL WIRE
FABBIC) เหล็ก เดือ ย (DOWEL BAR) เหล็กยืด

(DEFORMED TIE BAR) แ ล ะรอ ย ต ่า งๆ
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(JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.c. BRIDGE
APPROACH) ด้วย
ใช้สูตร

K

= 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.5 งานท่อ ระบายนํ้าคอนกรตเสริม เหล็ก และงานบ่อ พัก หมายถึง ท่อคอนกรต
เสริมเหล็ก สำหรับ งานรางระบายนํ้า (PRECCAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE
PIPE) งานรางระบายนํ้าคอนกริตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรตเสริมเหล็กรางระบายนํ้าและบริเวณ
ลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อ พัก คอนกรดเสริม เหล็ก และงานคอนกรดเสริมเหล็ก อื่น ที่ม ีรูป แบบ
และลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายห้า
เป็นด้น
ใช้สูตร

K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

3.6 งานโครงสร้า งคอนกริต เสริม เหล็ก และงานเชื่อ มลัน ตลึ๋ง หมายถึง สะพาน
คอนกรีต เสริมเหล็ก โครงสร้า งฐานรากคอนกรีต เสริม เหล็ก คอสะพาน (R.C.BEARING UNIT)
ท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริม เหล็ก (R.C. BOX CULERRT) หอถัง นํ้า โครงสร้า งคอนกรีต เสริม เหล็ก
เขื่อ นลัน ตลิ่ง คอนกรีต เสริม เหล็ก ท่าเทีย บเรือ คอนกรีต เสริม เหล็ก และสิ่ง ก่อ สร้า งอัน มีล ัก ษณะ
คล้ายคลึงลัน
ใช้สูตร

K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็ก สำหรับ คนเดินข้าม โครงเหล็ก
สำหรับติดทั้งฟ้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟห้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็ก
อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงลัน แต่ไม่รวมถึงงานติดทั้งเสาโครงเหล็กสานส่งของไฟห้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
ใช้สูตร

K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.40 St/So

หมวดที่ 4 งานชดประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม,รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งนํ้าหรือคลองระบายนํ้าเพื่อควบคุมระดับและปริมาณนํ้าได้แก่
ท่อระบายนํ้า นํ้าตก รางเท สะพานนํ้า ท่อลอด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิด อื่น ๆที่ไ ม่ม ี
บานระบายเหล็กแต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายนํ้าล้น หรือ
อาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นด้น
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีต เสริม เหล็ก
ชนิดต่าง ๆ ที่ก ่อ สร้า งในแนวคลองส่ง นํ้า หรือ คลองระบายนํ้า เพื่อ ควบคุม ระดับ หรือ ปริม าณนํ้า
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ชนิดอื่น ๆ ที่ม ีบ านระบายนํ้า แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝายทางระบาย
นํ้าล้น หรือ อาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น
ใช้สูตร

K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So
ร ุ

d

4.3 งานบานระบายนา TRASHARCK และ STEEL LINER หมายลิง บาน
ระบายเหล็ก เครื่องกว้านและเครื่องยก รวมทั้ง BU LKH EAD GATE และงานท่อเหล็ก
ใช้สูตร

K

= 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gt/Go

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรืต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเล้นที่ใช้เสริม
ใน งาน ค อน กรด แล ะเห ล ็ก ANCHOR B A R ข องงานฝาย ท างระบายนํ้า ล้น หรือ อาคาร
ชลประทานประกอบของเขื่อนซํ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น
ใช้สูตร

K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So

4.5 งานคอนกรืต ไม่ร วมเหล็ก และคอนกรืต ดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรืต
เสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายนั้าล้นหรืออาคาร
ชลประทานประกอบของเขื่อน ชํ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรืตดังกล่าวเท่านั้น
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.15 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo

4.6งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อ มทั้งฝัง ท,อ ก เข น าด รูใ น ไม ่น ้อ ย ก ว่า 48
มิลลิเมตร ในชั้น ดิน หิน(งุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดนั้าญ่น และรวมถึงงานซ่อมแซมฐานราก
อาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดนั้าญ่น
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Mt/ Mo + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo

4.7

งานอัด ฉัด นั้าญ่น ค่า อัด ฉีด นั้า ญ่น จะเพิ่ม หรือ ลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ท ี่

เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับ
เดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC
5.1.1ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและอุปกรณ์ให้
ใช้สูตร

K = 0.50 + 0.25 It/Io + 0.25 Mt/Mo

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 Act/ Aco

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.40 PVCt/PVCo
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5.2งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
5.2.1ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาและหรืออุปกรณ์ให้
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20 Et/Eo + 0.15 Ft/Fo

5.2.2ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์ที่ไม่รวมถึง
งาน TRANSMISSION CONDUIT
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10 Et/Eo + 0.30 GIPt/GIPo

5.2.รในกรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้า งเป็น ผู้จ ัด หาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE
และหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

K = 0.50 + 0.10 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.30 Pet/Peo

5.3งานปรับปเงระบบอุโมงค์ส่งนํ้าและงาน SECONDARY LINING
ใช้สูตร

K = 0.40 + 0.10 It/Io + 0.15 Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo

5.4งานวางท่อ PVC ทุ้มด้วยคอนกรืต
ใช้สูตร

K = 0.30+0.10 It/Io+0.20 Ct/Co+0.05 Mt/Mo+0.05 St/So+0.30 PVCt/PVCo

5.5งานวางท่อ PVC กลบทราย
ใช้สูตร

K = 0.25+ 0.05 It/Io+0.05 Mt/Mo+0.65 PVCt/PVCo

5.6งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี
ใช้สูตร

K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.50 GIPT/GIPo

ประเภทงานและสูตรต่อไปนื้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟห้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟห้าย่อย
5.7.1

งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติด ตั้ง อุป กรณ์

ไฟห้า สถานีไฟห้าย่อย
สำหรับ งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุป กรณ์ ประกอบด้ว ย ลักษณะงาน
ด ัง น ี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARYPOST), TOWERS, INSULATOR
STRING

AND

OVERHEAD

OVERHEAD

GROUND

GROUND

WIRE

WIRE

ASSEMBLIES, CONDUCTOR

STRINGING, LINE

AND

ACCESSORIES, GROUNDING

MATERIALS
สำหรับ งานติด ตั้ง อุป กรณ์ไ ฟห้า สถานีไ ฟห้า ย่อ ย หมายถึง เฉพาะการติด ตั้ง
อุปกรณ์ไฟห้าเท่านั้น
ใช้สูตร

K = 0.60+0.25 It/Io + 0.15 Ft/Fo
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5.7.2 งานก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) แ ล ะ ง า น
ติดตั้ง BOUNDARY POST
ใช้สูตร

K = 0.35 +0.20 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.10 St/So + 0.15 Ft/Fo

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์!ฟฟัาสถานีไฟฟ้าย่อย
ใช้สูตร

K = 0.50 + 0.20 It/Io+ 0.15 Ct/Co + 0.15 St/So

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรตอัดแรง
5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรดอัดแรง
ใช้สูตร

K = 0.35 + 0.05 It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.30 St/So

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE
ใช้สูตร

K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.25 Ct/Co + 0.35 St/So

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 KV.
5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้
ใช้สูตร

K = 0.80 +0.05 It/Io + 0.10 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์
ใช้สูตร

K = 0.45 + 0.05 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.05 Ft/Fo + 0.25 WtAVo

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย
กระทรวงพาณิชย์

K

=

ESCALATION FACTOR

It

=

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io

=

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่เปิดชองประกวด
ราคา

Ct

=

ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

CO

=

ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt

=

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม,รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่ง
งานแต่ละงวด

Mo

=

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิด
ซองประกวดราคา
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St

ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So

ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

Gt

ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรยบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่
ละงวด
ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรยบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่เปิดชอง

Go

ประกวดราคา
ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

At
Ao

=

ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

Et

ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo

ดัชนีราคาเครื่องจักรและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดชองประกวด
ราคา

Ft

ดัชนีราคานํ้ามันดีเชลหบุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo

ดัชนีราคานํ้ามันดีเชลหบุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ACt

ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงวดงานแต่ละงวด

ACo

=

ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

PVCt

=

ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo

=

ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดชองประกวดราคา

GIPt

=

ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo

=

ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

PEt

ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่ส่ง
งานแต่ละงวด

PEo

ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POL YETHYLENE ในเดือนที่
เปิดชองประกวดราคา

wt

ดัชนีราคาสายไฟฟัา ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo

ดัชนีราคาสายไฟฟัา ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

9

ค.วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1.

การคำนวณค่า K จากสูต รตามลัก ษณะงานนั้น ๆ ให้ใ ช้ต ัว เลขดัช นีราคาวัส ดุ

ก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2.

การคำนวณค่า K สำหรับ กรณีท ี่ม ีก ารก่อ สร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญ ญา

เดียวสัน จะต้อ งแยกค่า งานก่อ สร้า งแต่ล ะประเภทให้ช ัด เจนตามลัก ษณะของงานนั้น และให้
สอดคล้องสับสูตรที่ไต้กำหนดไว้
3.

การคำนวณค่า K กำหนดให้ค่าทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการป็ด

เศษ และคำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรยบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จค่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณ
สับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4.

ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงสับผู้ว่า

จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า
K ในเดือนเปิดชองราคามากกว่า 4 % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือ
ลดค่างงานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4 % แรกให้)
5.

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม,สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา

โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของ
เดือนสูดท้ายตามอาคูสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่า
น้อยกว่า
6.

การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำไต้แต่ละงวดตามสัญญาไป

ก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดชํ่งจะคำนวณไต้ต ่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างชํ่งนำมา
คำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มไต้ให้ขอ
ทำความตกลงเรื่องการเงินสับสำนักงบประมาณ

งวดงานและงวดการจ่า ยเงิน
โครงการปรับ ปรุง หลัง คาหอประชุม พญางำเมีอ ง
งวดงานแบ่ง ออกเป็น 8 งวด กำหนดแล้วเสร็จภาย?น 240 วัน นับจากวันลงนามทำลัญ ญ า ดังน ี้. .

งานงวดที่ 1

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ

10.00 ของสัญ ญา เร่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อโปที่แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

งานปรับ ปรุง หลัง คา
1

งานเปสืยนฬกรูหลังคาเมททอสร'ท แล้วเสร์จโม่น้อยกว่าร้อยละ 95

2

งานติดตงหลังคา รงเที่ลรูฟ
- งานรื้อถอนหลังคาอสูรเฉยมคอมโพสิท แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 20
- งานติดตั้งหลังคารง๓ ลรูฟ แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 15

งานงวดที่ 2

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ

10.00 ของสัญญา เร่อผู้รัมจ้างดำเนินงานต่อโปที่แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

งานปรับ ปรุง หลัง คา
1

งานติดตั้งหลังคา รงเที่ลรูฟ
- งานรื้อถอนหลังคาอสูรเฉยมคอมโพสิท แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (แล้วเสร์จโม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของงานตั้งหมด)
- งานติดตั้งหลังคารงเกิ้ลรูฟ แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 30

งานงวดที่ 3

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ

10.00 ของสัญญา เร่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อโปที่แล้วเสร์จภายใน 90 วัน

งานปรับ ปรุง หลัง คา
1

งานติดตั้งหลังคา รงเศ้ลรูฟ
- งานรื้อถอนหลังคาอสูรเฉยมคอมโพสิท แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของงานตั้งหมด)
- งานติดตั้งหลังคารงเกิ้ลรูฟ แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 40

งานงวดที่ 4

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ

10.00 ของสัญ ญา เร่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อโปที่แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

งานปรับ ปรุง หลัง คา
1

งานติดตั้งหลังคา รงเที่ลรูฟ
- งานรื้อถอนหลังคาอสูรเฉยมคอมโพสิท แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของงานตั้งหมด)
- งานติดตั้งหลังคารงเกิ้ลรูฟ แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 50

งานงวดที่ 5

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ

15.00 ของสัญ ญา เร่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อโปที่แล้วเสร็จภายใน 150 วัน

งานปรับ ปรุง หลัง คา
1

งานติดตั้งหลังคา รง๓ ลรูฟ
- งานรื้อถอนหลังคาอสูรเฉยมคอมโพสิท แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงานตั้งหมด)
- งานติดตั้งหลังคารงเที่ลรูฟ แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 65

งานงวดที่ 6

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ

15.00 ของสัญ ญา เร่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อโปที่แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

งานปรับ ปรุง หลัง คา
1

งานติดตั้งหลังคา รง๓ ลรูฟ
- งานรื้อถอนหลังคาอสูรเฉยมคอมโพสิท แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงานตั้งหมด)
- งานรื้อถอนหลังคาโม้เทียม แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- งานติดตั้งหลังคารงเร่ลรูฟ แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งานงวดที่ 7

จ่ายเงินจำนวนร้อยละ

15.00 ของสัญ ญา เร่อผู้รับจ้างดำเนินงานต่อโปที่แล้วเสร็จภายใน 210

งานปรับ ปรุง หลัง คา
1

งานติดตั้งหลังคา รงเที่ลรูฟ
- งานติดตั้งหลังคารง๓ ลรูฟ แล้วเสร็จโม่น้อยกว่าร้อยละ 90
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งานงวดที่ 8

จ่ายฝ็นจำนวนร้อยละ

15.00 ของสัญญา ฟ้อผู้รับจ่างดำเฉนงานต่อโปฟ้แล้วเสร็จภายโน 240 รัน

งานปรับ ปรุง หลัง คา
1

งานฟสิยนสกรูห ลังคาเมททอล?ท ทั้งหมดแล้วเสร็จ

2

งานติดตั้งหลังคา?งเฉ้ลรูฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน่f อถอนหลังคาอลูฉเฉยมคอมโพสิท ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน4อถอนหลังคาโม้เทียม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคา?งเฉ้ลรูฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

3

งานทากัน?มดาดฟัา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทากัน?ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4

งานปรับ ปรุง หลัง คา ทั้ง หมดแล้ว เสร็จ

5

โครงการปรับ ปรุง หลัง คาหอประชุม พญางำเมือ ง แล้วเสร็จ

6

ส่ง เอกสารคํ้า ประกัน คุณ ภาพและการ?อม(ล้น ฉบ้บ ) ทั้งหมด โห้ก ับ ทางมหาวิท ยาลัย ฯ แล้ว เสร็จ

7

ส่งแบบ AS BUILT DRAWING (โฟล์แล้โขโล้) แล้วเสร็จ

8

ก่อ สร้า งงานอื่น ๆ แล้ว เสร็จ ครบล้ว นตามสัญ ญา

โครงการ
ปรับปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง

บริษัท,ห้างฯ,ร้าน
ประทับตรา บริษัท,ห้างๆ,ร้าน

ก.
รายการประมาณการ โครงการ

ปรับปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่

ค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการ

หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน( บาท )

1

—
หมายเหตุ

รวมราคาโครงการ

ปรับ ปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง

ตัวอักษร

(

)
....

...

....

รายละเอียดราคากลางนี้ เป็นเพียงสมมติฐานในการคิดราคาเท่านี้น ไม'สามารถนำปริมาณวัสดุที่ปรากฏและราคาต่อหน่วย มาเป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาที่แท้จริงได้
และไม่ถือเป็นเอกสารจี้แจงเพิ่มเติม

ป ระ๓ ท

งาบก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย
ประมาณราคาเมื่อ
ค่า วัส ดุแ ละค่า แรงงาน

ลำดับที่

ค่าก่อสร้างทั้งหมด

รายการ

Factor F
รวมเป็น เงิน ( บาท )

1

หมายเหตุ
รวมเป็น เงิน ( บาท )

ปรับปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง

ก.

คิดเป็นเงินประมาณ
ตัวอัก'ษร (

V A T 7%

)

โครงการ

ปรับปรุงหลังคาหอ'ประขุมพญางำเมีอง

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย

ลำดับ

รายการ

จำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ (บาท)
หน่วยละ

โครงการ

ปรับปรุงหลังคาหอประขุมพญางำเมือง

ก.

งานก่อสร้าง

1

งานปรับปรุงหลังคา

1.1

งานเปลี่ยนสกรุหลังคาเมททอลซีท

1

รายการ

1.2

งานทาลันขิมดาดฟ้า

1

รายการ

1.3

งานติดตั้งหลังคา ขิง๓ ลรุฟ

1

รายการ

รวมราคาทั้งสิ้น

รวมค่าวัสดุ

ค่าแรงงาน(บาท)
หน่วยละ

รวมค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาบ
รวมเป็น (เงินบาท)

หมายเหตุ

โครงการ

ปรับปรุงหลังคาหอ'ประชุมพญางำเมีอง

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ประมาณราคาโดย

ลำดับ

รายการ

จำนวน

หน่วย

ค่าวัสดุ (บาท)
หน่วยละ

ก

งานก่อสร้าง

1

งานปรับปรุงหลังคา

1.1

รวมค่าวัสดุ

งาบเปลี่ยนสกรูหลังคาเมททอลซึท
- งานสกรูหลังคาเมททอลชีท
- งานสกรูลับหลังคา

ตร.ม
ม

รวมราค!ร!อก!รที 1.1
1.2

งาบทากันซึมดาดฟ้า
- งาบทากันซึม

ตร.ม
รวมร!ค!ร!อก!รที 1.2

1.3

งาบติดตั้งหลังคา ซึงเกิ้ลรูฟ
อาคารหอประชุมพญางำเมีอง
- งานรื้อทอนหลังคา อลูมิเนียมคอมโพสิท

ตร.ม

- งาบติดตั้งหลังคา ซึงเกิ้ลรูฟ

ตร.ม

ทางเดินด้านหลังอาคารหอประชุมพญางำเมีอง
- งานรื้อถอนหลังคาไม้เทียม

ตร.ม

- งานติดตั้งหลังคา ซึงเกิ้ลรูฟ

ดร.ม

รวมร!ค!ร!อก!รที่ 1.3

หน้ า -2

ค่าแรงงาบ(บาท)
หน่วยละ

รวมค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน
รวมเป็น (เงินบาท)

หมายเหตุ

ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e-bidding)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,200,000.00 บาท ( เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน )
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 7,034,063.97 บาท ( เจ็ดล้านสามหมื่น
สี่พันหกสิบสามบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์ )
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง ( แบบ ปร.4 )
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ( แบบ ปร.5 )
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ( แบบ ปร.6 )
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาววณิชญา ถนอมพลกรัง
กรรมการ
6.3 นายพันธพัฒน์ บุญมา
กรรมการ
6.4 นายธัชกร
พุทธวงค์
กรรมการ
6.5 นายภิรมย์ศักดิ์ บุญปั๋น
กรรมการ

โครงการ
ปรับปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง

ราคากลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา

แบบ ปรุ. 6

รายทารูประมา{นการ โพรงทาร

ปรับปๅงหลังราหุรประทุมพญางำน]อง

ยทา'นบี้ก่อลร้'าง

มหาวิทยาลัยทะเยา

ฝ่า ยประเปีบ ราทา

ficus กรุรมการกำพนดราทากลาง

ประมาเนราทๆเปี8____________ ใ

R

ไ!).fl, 2 5 6 3

ท่าก่อสร้างทงหมท
รายการ

ลำทับบี้

1

รวมราทาโทรงการ

หมายเหทุ

7,034,063.97

ปริบปทุงหลังทาหอประทุมพญางำเปีอง

พัวอักษร

(

เจีท ลัาบลามหปีบ?เพ้บหกสิบลามบาทเลัาสิบเจืทส ทางท้

)

รายละเรยทราทากลางบี้ เป็นเทียงสมมติฐาบใบการติทราทาเท่านบ ใม่สามารถปาปริมาณวิสทุบี้ปรากฎและราทาท่อหน่วย มาเป็บมาทรฐาบใบการกำหบทราทาบี้แท้จริงใท้
และใม่สิอเป็นเอกสารร่นจงเทมเติม

ทณะกรรมการกำหนดราทากลาง

ล งร่อ ......... .;1/!$ ..โ ร ิ&

ลง

. . ท ^ L ----- .

บุญ ญฐ)

ก รรม ก าร

ลงร่อ ____ .................................กรรมการ

------- ก รรม ก าร

(นายธัช กร 'พ้ท ธวงท้)

............ประธานกรรมการ

(นายแหทฟ้ส รวิศ

(นางสาวว(ปิช ญา ถนอมหลกริ'ง)

ลงร่อ

หมายเหทุ

รวมเป็น แบ( บ า ท )

(นายพ้น ธพ้ฒ ป บุญ มา)

ลงร่อ .......... .ไว!..!!!!!!!!!ไ............กรรม การ
(นายภรมอัท ัก ร่ บุญ ปัน )

--------5---------

แบบ ปร. 5
ส ร ุป ผ ล ก า ร ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ค ่า ก ่อ ส ร ้า ง
ม ห า ว ิท ย า ล ัย พ ะ เย า
ป ระ๓ ท

งานก่อสร้าง

เจ้า ของโครงการ

มหาวิทยาลัยพะเยา

สถานท ี่ก ่อ สร้า ง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ฝ ่า ย ป ระเม ิน รา ค า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อ

2 แผ่น

1 8 'พ ค. 2563
ค ่า ว ัส ด ุแ ล ะ ค ่า แ ร ง ง า น

ค ่า ก ่อ ส ร้า ง ท ั้ง ห ม ด
F a c to r F

ราย ก าร

ล ำด ับ ท ี่

V A T 7%

ร ว ม เป ็น เง ิน ( บ า ท )

1

ป รับ ป รุง ห ล ัง ค าห อ ป ระช ุม พ ญ างำเม ือ ง

ก.

งานก่อ สร้า ง

5,411,651.00

1.2998

-

7,034,063.97

7,034,063.97

ค ิด เป ็น เงิน ป ระม าณ
ตัว อัก ษ ร (

ห ม าย เห ต ุ
ร ว ม เป ็น เง ิน ( บาท )

เจ็ด ล้า นสามห มื่น สี่พ ัน ห กสิบ สามบาท เก้า สิบ เจ็ด สตางค่

)

โครงการ

แบบเลขที.่ .......... .....................

ปรับปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง

8...Hid...2563

วันที่ประมาณราคา!....สถานที่ก ่อ สร้า ง

มหาวิท ยาลัย พะเยา

ฝ่า ยประเมิน ราคา

คณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการ

ลำดับ

จำนวน

หน่ว ย

ค่า วัส ดุ (บาท)
หน่ว ยละ

โครงการ

รวมค่า วัส ดุ

ค่า แรงงาน(บาท)
หน่ว ยละ

รวมค่า แรงงาน

ค่า วัส ดุแ ละแรงงาน
รวม เป็น (เงิน บาท)

ปรับ ปรุง หลัง คาหอประชุม พญ างำเมือ ง

ก.

งานก่อ สร้า ง

1

งานปรับ ปรุง หลัง คา

1.1

งานเปลี่ย นสกรูห ลัง คาเมททอลซีท

1

รายการ

7,566.00

1.2

งานทากัน ซึม ดาดฟ้า

1

รายการ

202,400.00

1.3

งานติด ตั้ง หลัง คา ชิง เกิ้ล รูฟ

1

รายการ

5,201,685.00

รวมราคาทั้ง สัน

5,411,651.00

ป ร .4 - 1

หมายเหตุ

โครงการ

แบบเลขที่..............................___«

ปรับปรุงหลังคาหอประชุมพญางำเมือง

สถานที่ก ่อ สร้า ง

มหาวิท ยาลัย พะเยา

ฝ่า ยประเมิน ราคา

คณ ะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ

รายการ

a ■ไนค ร 63

" " ปี,A
วันทิประมาณราคา.!....
y

จำนวน

หน่ว ย

หน่ว ยละ
ก

งานก่อ สร้า ง

1

งานปรับ ปรุง หลัง คา

1.1

ค่า แรงงาน(บาท)

ค่า วัส ดุ (บาท)
รวมค่า วัส ดุ

หน่ว ยละ

ค่า วัส ดุแ ละแรงงาน

รวมค่า แรงงาน

- งานสกรูลันหลังคา

495.00

ตร.ม

10.00

4,950.00

3.00

1,485.00

87.00

ม

10.00

870.00

3.00

261.00

รวมราคารายการที 1.1

6,435.00
1,131.00
7,566.00

งานทากับ ซึม ดาดฟ้า

- งานทากันซึม

1,100.00

ตร.ม

150.00

165,000.00

34.00

37,400.00

รวมราคารายการที่ 1.2
1.3

(เงิน บาท)

งานเปลี่ย นสกรูห ลัง คาเมททอลซึท

- งานสกรูหลังคาเมททอลซีท

1.2

รวม เป ็น

202,400.00
202,400.00

งานติด ตั้ง หลัง คา ซึง ๓ ลรูฟ
อาคารหอประชุม พญ างำเมือ ง

- งานรื้อถอนหลังคา อลมิเนียมคอมโพสิท

4,600.00

ตร.ม

- งานติดตั้งหลังคา ซึงเกิ้ลรูฟ

4,600.00

ตร.ม

790.00

3,634,000.00

5.00

ดร.ม

360.00

1,800.00

- งานรื้อถอนหลังคาไม้เทียม

1,780.00

ตร.ม

- งานติดตั้งหลังคา ซึงเกิ้ลฐฟ

1,780.00

ตร.ม

- ฝ็าชายคาแผ่นอลูมิเนียมเคลือบสี

-

25.00

115,000.00
-

115,000.00
3,634,000.00

37.00

185.00

1,985.00

25.00

44,500.00

44,500.00

ทางเดิน ด้า นหลัง อาคารหอประชุม พญ างำเมือ ง
-

790.00

รวมราคารายการที่ 1.3

1,406,200.00

-

1,406,200.00
5,201,685.00

ป ร .4 - 2

หมายเหตุ

...... . ' " ไ . . : . ....... .

