
ประมาณการราคากลาง

ปรับปรุงหลังคาหอพกันกัศกึษา อาคาร 7

เจาของโครงการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

สถานที่กอสราง : ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

โครงการ



                                                                                                                                  แบบ ปร.6 แผนที่ ........ /.........

หนา

เมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หนวย : บาท

1 1,638,734.77                

1,638,734.77               

1,638,000.00               

ราคากลาง

       ลงชื่อ..................................................................ประธานกรรมการราคากลาง
   ( นายสุทธิ  สุทธิโมกข )  

ลงชื่อ...............................................กรรมการราคากลาง    ลงชื่อ...............................................................กรรมการราคากลาง

         ( นายเสฎฐวุฒิ  พวงแกว )                  ( นายคมจักร  บุณยรัตน )  

     โครงการ/งานกอสรางที่คํานวณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานกอสรางอาคาร

กลุมงาน/งาน   งานออกแบบและกอสราง กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ

ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7

สถานที่กอสราง :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ

หนวยงานเจาของโครงการ :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ

หมายเหตุ    แบบฟอรมนี้   สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ

คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

คํานวณราคากลาง

ราคากลาง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5  ที่แนบมีจํานวน

คากอสรางรายการ

สรุป

หนึ่งลานหกแสนสามหม่ืนแปดพันบาทถวน

หมายเหตุลําดับท่ี

รวมคากอสราง

ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7



แบบ ปร.5 แผนที่ ...... /.......

หนา
25 เดือน เมษายน

     หนวย : บาท

1 1,257,855.98                1.3028    1,638,734.77   

1,638,734.77 รวมคากอสราง

ดอกเบี้ยเงนิกู..........5......……%

ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7
สถานที่กอสราง :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ
หนวยงานเจาของโครงการ :   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ

แบบสรุปคากอสราง

กลุมงาน/งาน   งานออกแบบและกอสราง กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ

แบบ  ปร. 4     ที่แนบ                                         มีจํานวน

หมายเหตุ

  เงื่อนไขการใชตาราง Factor F

ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7

คางานตนทุน

ภาษีมูลคาเพ่ิม........7......……%

เงินลวงหนาจาย........0....…...%
เงินประกันผลงานหัก.......0.….%

พ.ศ. 2565คํานวณราคากลาง                                               เมื่อวันที่

Factor F คากอสรางลําดับที่ รายการ



แบบ ปร.4

เมื่อวันท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

หมวดงานโครงสราง

1 งานโครงสรางเหล็ก

- เหล็กกลองกัลวาไนซ 1-1/2 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว x 2.3 mm. 3,349.68   กก. 50.00 167,484.00 8.50 28,472.28   195,956.28       

- เหล็กกลอง 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 3.2 mm. 287.50     กก. 40.50 11,643.75   10.00 2,875.00     14,518.75         

- งานติดตั้ง Plate หนาไมนอยกวา 10 mm. 12.00       จุด 500.00 6,000.00     80.00       960.00       6,960.00           

ยึดดวยพุกเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว

- งานยกหลังคาทางเขา 3.00         จุด 0.00 0.00 4,000.00   12,000.00   12,000.00         

2 งานมุงหลังคา 

- Metal Sheet หนาไมนอยกวา 0.35 mm. 1,134.00   ตร.ม. 265.00 300,510.00 70.00 79,380.00   379,890.00       

- Flashing Metal Sheet 252.00     ม. 250.00 63,000.00   50.00 12,600.00   75,600.00         

- งานติดตั้ง Louver Metal Sheet Type457 3.00         จุด 4,000.00   12,000.00   1,500.00   4,500.00     16,500.00         

3 งานติดตั้งบันไดลิง

- ทอกลมสแตนเลส 2 นิ้ว x 1.2 mm. 37.68       กก. 155.00 5,840.40     10.00 376.80       6,217.20           

- ทอกลมสแตนเลส 1 นิ้ว x 1.2 mm. 67.75       กก. 141.00 9,552.75     10.00 677.50       10,230.25         

- คาแรงดัดทอกลมสแตนเลส 1.00         งาน 0.00 0.00 1,200.00   1,200.00     1,200.00           

แผนที่ ...... /.......

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุมงาน/งาน   งานออกแบบและกอสราง กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ

ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7

สถานท่ีกอสราง :   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ

หนวยงานเจาของโครงการ :   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ

หมายเหตุ

คํานวณราคากลางโดย : 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4

เมื่อวันท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แผนที่ ...... /.......

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุมงาน/งาน   งานออกแบบและกอสราง กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ

ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7

สถานท่ีกอสราง :   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ

หนวยงานเจาของโครงการ :   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ

หมายเหตุ

คํานวณราคากลางโดย : 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

- คาติดตั้ง 1.00         งาน 0.00 0.00 3,000.00   3,000.00     3,000.00           

- อุปกรณอื่น ๆ 1.00         งาน 0.00 0.00 500.00 500.00       500.00             

- งานติดตั้ง Plate หนาไมนอยกวา 10 mm.ยึดดวยพุกเคมMี16 1.00         งาน 0.00 0.00 3,200.00   3,200.00     3,200.00           

รวมราคา หมวดงานโครงสราง 725,772.48      

หมวดงานสถาปตยกรรม

4 งานทาสี

- งานทาสีเหล็ก 1.00         งาน 1,500.00   1,500.00     1,200.00   1,200.00     2,700.00           

- งานฉีดลางทําความสะอาด 3,260.00   ตร.ม. 0.00 0.00 10.00       32,600.00   32,600.00         

- งานทาสีผนัง + ฝาเพดาน ภายนอก 3,260.00   ตร.ม. 65.00       211,900.00 30.00       97,800.00   309,700.00       

- งานทาสีวงกบประตู (เฉพาะภายนอก) 128.00     ชุด 50.00       6,400.00     35.00       4,480.00     10,880.00         

- งานทาสีบานประตู (เฉพาะภายนอก) 128.00     ชุด 50.00       6,400.00     35.00       4,480.00     10,880.00         

- งานทาสีวงกบหนาตางและชองแสง (เฉพาะภายนอก) 162.00     ชุด 50.00       8,100.00     35.00       5,670.00     13,770.00         

- งานทาสีฝาเพดานไมระแนง 168.50     ตร.ม. 70.00       11,795.00   35.00       5,897.50     17,692.50         

- งานทาสีราวบันไดหนีไฟ 1.00         งาน 4,000.00   4,000.00     2,000.00   2,000.00     6,000.00           



แบบ ปร.4

เมื่อวันท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

แผนที่ ...... /.......

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุมงาน/งาน   งานออกแบบและกอสราง กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตหาดใหญ

ชื่อโครงการ :   ปรับปรุงหลังคาหอพักนักศึกษา อาคาร 7

สถานท่ีกอสราง :   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ

หนวยงานเจาของโครงการ :   มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ

หมายเหตุ

คํานวณราคากลางโดย : 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

5 งานฝาเพดาน

- งานซอมฝาเพดาน 1.00         งาน 3,000.00   3,000.00     1,500.00   1,500.00     4,500.00           

รวมราคา หมวดงานสถาปตยกรรม 408,722.50      

หมวดงานระบบไฟฟา

6 LIGHTING

- หัวลอฟาปลายแหลม ขนาด 5/8 ยาว 0.60 เมตร พรอมฐาน 15.00       ชุด 1,550.00   23,250.00   150.00      2,250.00     25,500.00         

- จุดทดสอบ( Test Box) 2.00         ชุด 1,660.00   3,320.00     150.00      300.00       3,620.00           

- หลักสายดินทองแดงหุมเหล็ก 5/8 ยาว 3 เมตร 6.00         ชุด 840.00      5,040.00     200.00      1,200.00     6,240.00           

- สายทองแดงเปลือยขนาด 35 ตร.มม. 265.00     เมตร 164.00      43,460.00   45.00       11,925.00   55,385.00         

- แคลมจับสายทองแดงเปลือย 50-70 มม. 168.00     อัน 67.00       11,256.00   50.00       8,400.00     19,656.00         

- ทอ PVC 3/8นิ้ว 30.00       เมตร 50.00       1,500.00     32.00       960.00       2,460.00           

- อุปกรณเบ็ดเตล็ด 1.00         งาน 4,000.00   4,000.00     1,500.00   1,500.00     5,500.00           

- งานรื้อระบบลอฟาของเดิม 1.00         งาน 0.00 0.00 5,000.00   5,000.00     5,000.00           

รวมราคา หมวดงานระบบไฟฟา 123,361.00      

รวมราคา งานปรับปรุงหลังคาหอพกั อาคาร 7 1,257,855.98    


