






 แบบเลขท่ี

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

1 หมวดงานโครงสรางและสถาปตยกรรม

 - งานเคลือบผิวพื้นหองปฏิบัติการดวย Epoxy หนา 2 มม. 395.00          ตร.ม. 490.00          193,550.00     80.00        31,600.00      225,150.00       

 - งานผนังกออิฐ 850.00          ตร.ม. 130.00          110,500.00     89.00        75,650.00      186,150.00       

 - งานฉาบปูนผนัง 1,700.00        ตร.ม. 60.00           102,000.00     82.00        139,400.00     241,400.00       

 - งานเอ็นทับหลัง 200.00          ม. 55.00           11,000.00      35.00        7,000.00        18,000.00         

 - งานทาสีอะคริลิก 1,700.00        ตร.ม. 38.00           64,600.00      30.00        51,000.00      115,600.00       

 - งานติดตั้งชองระบายอากาศ โครงเหล็กกลองขนาด 1.00             รายการ 12,000.00      12,000.00      5,400.00    5,400.00        17,400.00         

   2x4 นิ้ว ติดดวยตะแกรงลวดกันนก

 - (D1)งานประตูบานมวนอัตโนมัติพรอมติดตั้ง มอเตอรไฟฟา 2.00             ชุด 48,000.00      96,000.00      5,000.00    10,000.00      106,000.00       

 - งานเดินทอลมภายในหองปฏิบัติการพรอมเชื่อมตอเขากับ 1.00             รายการ 36,700.00      36,700.00      5,000.00    5,000.00        41,700.00         

   ระบบทอลมภายในอาคาร

 - งานติดตั้งดาวโคมไฟฟาเดิม (พรอมเชื่อมตอกับระบบไฟฟา 3.00             ชุด 1,200.00       3,600.00        300.00       900.00          4,500.00           

   หลักของอาคาร)

คํานวณราคากลางโดย อาจารยสุธน  รุงเรือง   เมื่อวันที่    22    เดือน    มกราคม     พ.ศ.  2559

คาวัสดุ คาแรงงาน

แบบ  ปร.4  แผนท่ี  4

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา
กลุมงาน อาคาร

ชื่อโครงการ รายการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หอง

สถานที่กอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  96 หมูที่ 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หนวยงานเจาของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย



 แบบเลขท่ี

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

1 หมวดงานโครงสรางและสถาปตยกรรม(ตอ)

 - งานติดตั้งอางลางมือพรอมเชี่อมตอระบบน้ํา 1.00             รายการ 45,000.00      45,000.00      6,500.00    6,500.00        51,500.00         

 - งานติดตั้งโคมไฟฟา 30.00            ชุด 2,040.00       61,200.00      100.00       3,000.00        64,200.00         

 - งานติดตั้งเตารับไฟฟา 12.00            ชุด 850.00          10,200.00      120.00       1,440.00        11,640.00         

 - งานติดตั้งโคมไฟตะแกรงชนิดแขวนฝาเพดาน 32.00            รายการ 1,953.00       62,496.00      500.00       16,000.00      78,496.00         

   หลอดฟูออเรสเซ็น 3 หลอด/ชุด

 - งานติดตั้งสวิทซไฟฟา 6.00             ชุด 650.00          3,900.00        120.00       720.00          4,620.00           

 - (D6) งานติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว 1.00             ชุด 6,000.00       6,000.00        350.00       350.00          6,350.00           

   พรอมอุปกรณ

 - (D5) งานติดตั้งวงกบไม-ประตูไมอัดยางบานเปดเดี่ยวทาสีน้ํามัน 1.00             ชุด 2,850.00       2,850.00        350 350.00          3,200.00           

   พรอมอุปกรณ

 - (D4) งานติดตั้งวงกบไม-ประตูไมอัดยางบานเปดคูทาสีน้ํามัน 2.00             ชุด 4,500.00       9,000.00        450.00       900.00          9,900.00           

   พรอมอุปกรณ

 - (D3) งานติดตั้งประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมบานสวิงคู 4.00             ชุด 10,800.00      43,200.00      850.00       3,400.00        46,600.00         

   พรอมอุปกรณ

 - (D2) งานประตูบานมวนอัตโนมัติพรอมติดตั้ง มอเตอรไฟฟา 1.00             ชุด 25,000.00 25,000.00      2,400.00 2,400.00        27,400.00         

แบบ  ปร.4  แผนท่ี  5

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา
กลุมงาน อาคาร

ชื่อโครงการ รายการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หอง

สถานที่กอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  96 หมูที่ 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หนวยงานเจาของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คํานวณราคากลางโดย อาจารยสุธน  รุงเรือง   เมื่อวันที่    22    เดือน    มกราคม     พ.ศ.  2559

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ



 แบบเลขท่ี

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

หมวดงานโครงสรางและสถาปตยกรรม(ตอ)

 - (W1) งานติดตั้งหนาตางกระจกใส กรอบอลูมิเนียม บานติดตาย 1.00             ชุด 16,500.00      16,500.00      500.00       500.00          17,000.00         

 - (W2) งานติดตั้งหนาตางกระจกใสบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 6.00             ชุด 12,100.00      72,600.00      500.00       3,000.00        75,600.00         

   พรอมอุปกรณ

 - (W3) งานติดตั้งหนาตางกระจกใสบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 1.00             ชุด 12,800.00      12,800.00      500.00       500.00          13,300.00         

   พรอมอุปกรณ

 - (W4) งานติดตั้งหนาตางกระจกใสบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม 1.00 ชุด 10,741.81 10,741.81      500.00 500.00          11,241.81         

   พรอมอุปกรณ

 - งานติดตั้งพัดลมโคจรพรอมสวิทซควบคุม 32.00 ชุด 2,854.00 91,328.00      450.00 14,400.00      105,728.00       

 - งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 16 นิ้ว พรอมสวิทซควบคุม 8.00 ชุด 2,850.00 22,800.00      250.00 2,000.00        24,800.00         

 - งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต 264.00 ตร.ม. 335.00 88,440.00      222.00 58,608.00      147,048.00       

คาแรงงาน

แบบ  ปร.4  แผนท่ี  6

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา
กลุมงาน อาคาร

ชื่อโครงการ รายการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หอง

หมายเหตุ

สถานที่กอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  96 หมูที่ 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หนวยงานเจาของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คํานวณราคากลางโดย อาจารยสุธน  รุงเรือง   เมื่อวันที่    22    เดือน    มกราคม     พ.ศ.  2559

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ



 แบบเลขท่ี

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

หมวดงานโครงสรางและสถาปตยกรรม(ตอ)

งานรื้อถอน

 - งานรื้อถอนกระถางตนไมพรอมเคลื่อนยายออกนอกสถานที่ 120.00          ตร.ม. -               -               38.00        4,560.00        4,560.00           

 - งานรื้อถอนระบบงานไฟฟา (ดวงโคม) 3.00             ชุด -               -               35.00        105.00          105.00             

1,214,005.81 445,183.00 1,659,188.81

หมายเหตุ

รวมหมวดงานโครงสรางและสถาปตยกรรม

สถานที่กอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  96 หมูที่ 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หนวยงานเจาของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คํานวณราคากลางโดย อาจารยสุธน  รุงเรือง   เมื่อวันที่    22    เดือน    มกราคม     พ.ศ.  2559

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

แบบ  ปร.4  แผนท่ี  7

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา
กลุมงาน อาคาร

ชื่อโครงการ รายการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หอง



 แบบเลขท่ี

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและแรงงาน

2 หมวดงานครุภัณฑ

 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU 5.00             ชุด 56,000.00      280,000.00     -            -               280,000.00       

 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 1.00             ชุด 44,000.00      44,000.00      -            -               44,000.00         

324,000.00    -              324,000.00      รวม งานครุภัณฑ

สถานที่กอสราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  96 หมูที่ 3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หนวยงานเจาของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

คํานวณราคากลางโดย อาจารยสุธน  รุงเรือง   เมื่อวันที่    22    เดือน    มกราคม     พ.ศ.  2559

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

แบบ  ปร.4  แผนท่ี  8

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา
กลุมงาน อาคาร

ชื่อโครงการ รายการปรับปรุงหองปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หอง

หมายเหตุ


