
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 
เร่ือง ขอเชิญเสนอราคาจัดจ้างโดยวธิีพิเศษ  

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)  บ้านหาดเขือ  หมู่ที่  10   
.................……………………………… 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)  บ้านหาดเขือ  หมู่ที่  10  ต าบลถ  าพรรณรา อ าเภอถ  าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
วิธีพิเศษ 

โดยท าการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด  51-80  คน  (สถ.ศพด.2)  พร้อมตดิตั งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีองค์การบรหิารส่วนต าบลถ  าพรรณราก าหนด    

ราคากลาง  1,800,000.-  บาท  ( หนึ่งลา้นแปดแสนบาทถ้วน )   
ราคางบประมาณ  1,800,000 บาท ( หนึง่ลา้นแปดแสนบาทถ้วน ) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี  

1.  เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชพีรับจ้างที่สอบราคาจา้งเหมาดังกลา่ว 
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเปน็ผู้ทิ งงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วน  
     ท้องถิ่น ในขณะที่ยืน่ซองสอบราคา 
3.  ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครอง  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ 
     เสนอราคา    ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั น  
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่
องค์การ 
     บริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา  อ าเภอถ  าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ  วันประกาศ
สอบราคา  
     หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรมในการสอบราคาครั งนี  
5.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดยีวกัน  ไม่น้อยกวา่  720,000.-  บาท 
6.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง 
     บัญชี    รายรบัรายจา่ยไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
7.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ต้องลงทะเบียนในระบบ 
     (e-Government  Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลาง  ที่เวบ็ไซตศ์ูนย์
ข้อมูล 
     จัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 

ให้ผู้สนใจงานดังกลา่วข้างตน้ไปดูสถานทีด่้วยตนเอง ในวนัที่ 27 มีนาคม 2558 โดยให้มาพรอ้มกัน 
ณ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา  ตั งแต่เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างถือว่า
ได้ดูสถานที่แล้ว จะอ้างให้พ้นความรับผิดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณราไม่ได ้

 

ก าหนดยื่นซอง.../ 

 

 



 

-2- 
 

ก้าหนดยื่นซองสอบราคา 

           ณ องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา ในวนัที่ 30  มีนาคม  2558   ระหว่างเวลา  09.30 – 
10.30 น.    และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะพิจารณาราคาในวนัเดียวกัน เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

  ผู้สนใจติดต่อสอบถามไดท้ี่องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์  0-7530-6258   ในวันและเวลาราชการ 

   ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน มีนาคม   พ.ศ.2558 
 
 
      (ลงชื่อ) 
        (นายโสภณ        ผสม) 
                นายกองค์การบริหารสว่นต าบลถ  าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้าพรรณรา 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 
............................................... 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา   มีความประสงค์จะด าเนินการจ้างเหมาโครงการ 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.2 ) บ้านหาดเขือ หมู่ที่ 10 ต าบลถ  าพรรณรา โดยวิธีพิเศษ  ตามแบบ
มาตรฐาน ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน  แบบที่ สถ.ศพด.2 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
  วงเงินงบประมาณ    ๑,800,๐๐๐.๐๐.-บาท 

ราคากลางที่จะใช้ในการสอบราคาจ้างครั งนี คือ    ๑,800,๐๐๐.๐๐.-บาท 

               รายละเอียดตามแบบการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่ีแนบท้ายประกาศนี  

 

   ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดอืน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 
    (ลงชื่อ) 

( นายโสภณ  ผสม ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



แนบท้ายประกาศการเปิดเผยราคากลางและการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างและตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 
1. ชื่อโครงการ  ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( สถ.ศพด.2 ) บ้านหาดเขือ หมู่ที่ 10 ต าบลถ  าพรรณรา    
2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าพรรณรา 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   ๑,800,๐๐๐.๐๐.-บาท 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป  ตามแบบมาตรฐาน ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 – 80 คน 

ขนาดพื นที่กว้าง 13.40 เมตร ยาว 25.80 เมตร ( เฉพาะตัวอาคารศูนย์ ) แบบที่ สถ.ศพด.2 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  

5. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่   23   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕8 เป็นเงิน ๑,800,๐๐๐.๐๐.-บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง   

6.1  ตาม  (สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง/ประมาณราคาค่าก่อสร้างที่แนบท้ายนี ) 
6.2………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
6.3……………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
6.4…………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
6.5…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     7.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  ตามรายละเอียดดังนี  
          ๑.  นายสุทธิวงศ์  สวสัดิวงศ์      ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ประธานกรรมการ 
          ๒.  นายจิรศักดิ์  แก้วคุ้มภัย      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง            เป็น กรรมการ 
          ๓.  นางสาวปรียา เมืองสองศรี   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                เป็น กรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึข้อความ 



 
ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี ๒๓     เดือน มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เร่ือง   รายงานผลการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 
       ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา ท่ี ๑๐๔/๒๕๕๘  ลงวนัท่ี ๑๗   มีนาคม   ๒๕๕๘    
ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  จ านวน  ๑    โครงการดงัน้ี 

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหาดเขือ  หมู่ท่ี ๑๐    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอ 
ถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด ๕๑ – ๘๐ คนขนาดพ้ืนท่ี
กวา้ง ๑๓.๔๐ เมตร  ยาว ๒๕.๘๐  เมตร (เฉพาะตวัอาคารศูนย)์รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย 

         เม่ือวนัท่ี  ๑๗    มีนาคม    ๒๕๕๘  เวลา  ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการก าหนดราคากลางไดพ้ร้อมกนั
ประชุมและพิจารณาร่วมกนั  ณ  ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา  แลว้มีมติเห็นชอบโดยก าหนดราคา
กลางงานก่อสร้างจ านวน ๑   โครงการ  รายละเอียดตามท่ีไดแ้นบมาพร้อมน้ี 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๒- 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
       
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายจิรศกัด์ิ     แกว้คุม้ภยั) 
                 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                (นางสาวปรียา   เมืองสองศรี) 
                  ต าแหน่ง  นกัวิชาการศึกษา 
 



 
เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
            -เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึข้อความ 

 
  (ลงช่ือ)................................................ 
                 (นางกาญจนา      สโมสร) 
                   หวัหนา้ส่วนการคลงั 
 
-ทราบและด าเนินการต่อไป 
 
  (ลงช่ือ)................................................ 
                 (นายโสภณ          ผสม) 
 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 



 
ส่วนราชการ    กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 

ที่ .......................................................        วนัท่ี ๒๓     เดือน มีนาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เร่ือง   บนัทึกคณะกรรมการก าหนดราคากลาง................................................................................................. 

อ้างถึง    ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเลขท่ี๑๐๔/๒๕๕๘  ลงวนัท่ี  ๑๗    มีนาคม    ๒๕๕๘ 

เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา   ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 เร่ืองเดมิ    ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณราไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากส านกังบประมาณ  
จ านวน  ๑   โครงการ  ดงัน้ี        

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหาดเขือ  หมู่ท่ี ๑๐    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอ 
ถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด ๕๑ – ๘๐ คนขนาดพ้ืนท่ี
กวา้ง ๑๓.๔๐ เมตร  ยาว ๒๕.๘๐  เมตร (เฉพาะตวัอาคารศูนย)์รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (-หน่ึงลา้นแปดแสนบาทถว้น-) 

ข้อพจิารณา  คณะกรรมการไดพิ้จารณาบญัชีรายการวสัดุก่อสร้าง   ค่าแรงงาน   ค่าใชจ่้ายทั้งหมดตาม
รายละเอียดประมาณการราคาก่อสร้างจ านวน  ๑  โครงการซ่ึงประมาณการไวมี้รายละเอียดดงัน้ี 

กจิกรรมที่ ๑ 
๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหาดเขือ  หมู่ท่ี ๑๐    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอ 

ถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยท าการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด ๕๑ – ๘๐ คนขนาดพ้ืนท่ี
กวา้ง ๑๓.๔๐ เมตร  ยาว ๒๕.๘๐  เมตร (เฉพาะตวัอาคารศูนย)์รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (-หน่ึงลา้นแปดแสนบาทถว้น-) 

เห็นควรใชง้บประมาณในราคา ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท(หน่ึงลา้นแปดแสนบาทถว้น) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปร.5 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง   (ลงช่ือ).............................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                 (นายจิรศกัด์ิ   แกว้คุม้ภยั)                                                          (นางสาวปรียา  เมืองสองศรี) 
                    ผูอ้  านวยการกองช่าง                                                                     นกัวิชาการศึกษา 
 
 



 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง 
 

งานอาคาร 
โครงการ   ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ  หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา     อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
แบบเลขท่ี -                         /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
แบบ   ปร. 4  ท่ีแนบ     มีจ านวน    14   หนา้ 
ค านวณราคากลางเม่ือวนัท่ี  23   มีนาคม    2558 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ประเภทงานอาคาร 1,431,480.00 1.2653 1,811,251.64  
      
      

สรุป รวมราคาค่าด าเนินการทั้งส้ิน   1,811,251364  
 คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง   1,800,000.00  

(ตวัอกัษร)   หน่ึงลา้นแปดแสนบาทถว้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                (ลงช่ือ)………………………………..ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง 
                             (นายสุทธิวงศ ์   สวสัดิวงศ)์ 
                  ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
                (ลงช่ือ)..................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                 (นายจิรศกัด์ิ    แกว้คุม้ภยั) 
                 ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
                 (ลงช่ือ)................................................กรรมการก าหนดราคากลาง 
                                (นางสาวปรียา  เมืองสองศรี) 
                  ต าแหน่ง  นกัวิชาการศึกษา 
 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 1/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ  หมู่ท่ี 10   ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช    แบบเลขท่ี     -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ     แกว้คุม้ภยั                เม่ือวนัท่ี 23   มีนาคม      2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน 
หมาย
เหตุ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

 กรณีฐานรากแผ่         
1 งานฐานราก         
1.1 วางผงั 70.00 เมตร 70.00 4,900.00 30.00 2,100.00 7,000.00  
1.2 ขดุดิน 36.00 ม³ - - 70.00 2,520.00 2,520.00  
1.3 ทรายหยาบรองพ้ืน 1.50 ม³ 320.00 480.00 40.00 60.00 540.00  
1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.00 ม³ 1,700.00 1,700.00 300.00 300.00 2,000.00  

 รวม1    7,080.00  4,980.00 12,060.00  
2 งานโครงสร้าง         
2.1 ทรายถมรองพ้ืน 106.00 ม³ 200.00 21,200.00 40.00 4,240.00 25,440.00  
2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 34.00 ม³ 1,800.00 61,200.00 350.00 11,900.00 73,100.00  
2.3 เหลก็ Ø 6 มม. RB 270.00 เสน้ 46.00 12,420.00 5.00 1,350.00 13,770.00  

2.4 เหลก็ Ø 12 มม. RB 165.00 เสน้ 172.00 28,380.00 20.00 3,300.00 31,680.00  

          
 
 (ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 

                   (นายจิรศกัด์ิ              แกว้คุม้ภยั) 
                             ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 
แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 2/14 

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 
งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี       -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ     แกว้คุม้ภยั            เม่ือวนัท่ี 23    มีนาคม    2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน รวมวสัดุ/

แรงงาน 
หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
          

2.5 เหลก็ Ø 16 DB 15.00 เสน้ 300.00 4,500.00 35.00 525.00 5,025.00  

2.6 ไมแ้บบทัว่ไป 220.00 ม² 380.00 83,600.00 50.00 11,000.00 94,600.00  

2.7 ตะป ู 55.00 กก. 30.00 1,650.00 - - 1,650.00  
2.8 ลวดผกูเหลก็เบอร์ 18 70.00 กก. 25.00 1,750.00 - - 1,750.00  

 รวม2    214,700.00  32,315.00 247,015.00  
3 งานหลังคา         
3.1 ครอบมุงกระเบ้ืองลอนคู่สีแดง 115.00 คู่ 82.00 9,430.00 10.00 1,150.00 10,580.00  
3.2 กระเบ้ืองลอนคู่สีแดงขนาด0.50x1.20ม.  620.00 แผน่ 64.00 39,680.00 5.00 3,100.00 42,780.00  

 X 5 มม.         
          

 
 
         
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั) 
                        ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 
แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 3/14 

แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 
งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี       -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั              เม่ือวนัท่ี  23     มีนาคม      2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน รวมวสัดุ/

แรงงาน 
หมายเหตุ 

ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
          

3.3 ขอมุงตวั ป. ขนาด 7" 770.00 ตวั 3.00 2,310.00 - - 2,310.00  

3.4 แปเหลก็ C 100x50x20x2.3 มม. 37.00 ท่อน 500.00 18,500.00 - - 18,500.00  
3.5 แปเหลก็ C 100x50x20x3.2  มม. 9.00 ท่อน 725.00 6,525.00 - - 6,525.00  
3.6 เหลก็ C 150x50x20x3.2 มม. 20.00 ท่อน 860.00 17,200.00 - - 17,200.00  
3.7 เหลก็ Ø 1½" x 3.2 มม. 25.00 ท่อน 480.00 12,000.00 - - 12,000.00  

3.8 เหลก็ Ø 2" x 3.2 มม. 18.00 ท่อน 600.00 10,800.00 - - 10,800.00  

3.9 แผน่เพลทขนาด 0.20x0.20x9 มม. 8.00 แผน่ 80.00 640.00 - - 640.00  
3.10 น๊อต Ø 15 มม.x0.50 ม. 32.00 ตวั 30.00 960.00 - - 960.00  

          

 
 
         
 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ       แกว้คุม้ภยั) 
                         ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 
 

แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 4/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี      -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ       แกว้คุม้ภยั              เม่ือวนัท่ี 23   มีนาคม     2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

          
3.11 ตะเฆ่รางสงักะสี 11.00 ม. 100.00 1,100.00 20.00 220.00 1,320.00  
3.12 เชิงชายไม+้ทงัเชิงชายไมส้ าเร็จรูป 66.00 ม. 230.00 15,180.00 30.00 1,980.00 17,160.00  
3.13 ค่าแรงประกอบโครงหลงัคา 237.00 ม. - - 120.00 28,440.00 28,440.00  

 รวม3    134,325.00  34,890.00 169,215.00  
4 งานผนัง         
4.1 ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ 140.00 ม² 120.00 16,800.00 50.00 7,000.00 23,800.00  

4.2 ปูนฉาบผนงั 275.00 ม² 50.00 13,750.00 50.00 13,750.00 27,500.00  

4.3 ปูนฉาบโครงสร้าง 70.00 ม² 60.00 4,200.00 60.00 4,200.00 8,400.00  

4.4 เอน็ คสล. 180.00 ม. 70.00 12,600.00 30.00 5,400.00 18,000.00  
 รวม4    47,350.00  30,350.00 77,700.00  

          

 
 (ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 

                   (นายจิรศกัด์ิ         แกว้คุม้ภยั 
                          ผูอ้  านวยการกองช่าง 



   แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 5/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี        -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ       แกว้คุม้ภยั             เม่ือวนัท่ี 23    มีนาคม       2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

          
5 งานพืน้         
5.1 พ1 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบผิวดา้นขนาด 20.00 ม² 275.00 5,500.00 120.00 2,400.00 7,900.00  

 12"x12"+ปูนทราย         

5.2 พ2 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบผิวมนัขนาด 136.00 ม² 275.00 37,400.00 120.00 16,320.00 53,720.00  

 12"x12"+ปูนทราย         

5.3 พ4 พ้ืนผิวขดัหยาบ(เซาะร่อง) 10.00 ม² 25.00 250.00 25.00 250.00 500.00  

 รวม5    43,150.00  18,970.00 62,120.00  
6 งานฝ้าเพดาน         
6.1 ฝ1 ฝ้ายิปซมัเบอร์หนา 9 มม.+เคร่าเหลก็ 136.00 ม² 260.00 35,360.00 - - 35,360.00  

6.2 ฝ2 ฝ้ายิปซมัเบอร์ทนความช้ืนหนา 9 มม 15.00 ม² 280.00 4,200.00 - - 4,200.00  

 +เคร่าเหลก็         

          

 
  (ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 

                   (นายจิรศกัด์ิ       แกว้คุม้ภยั) 
                         ผูอ้  านวยการกองช่าง 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 6/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี       -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ       แกว้คุม้ภยั            เม่ือวนัท่ี 23    มีนาคม     2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

          
6.3 ฝ3 ฝ้าระแนงส าเร็จรูป 72.00 ม² 500.00 36,000.00 60.00 4,320.00 40,320.00  

 รวม6    75,560.00  4,320.00 79,880.00  
7 งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์         
7.1 ป1 1.00 ชุด 11,000.00 11,000.00 - - 11,000.00  
7.2 ป2 3.00 ชุด 6,000.00 18,000.00 - - 18,000.00  
7.3 น1 11.00 ชุด 6,000.00 66,000.00 - - 66,000.00  
7.4 น2 4.00 ชุด 10,000.00 40,000.00 - - 40,000.00  

 รวม7    135,000.00   135,000.00  
8 งานไฟฟ้า         
8.1 โคมฟลเูรสเซนตค์รอบสะทอ้นแสง2x36w 14.00 ชุด 1,800.00 25,200.00 120.00 1,680.00 26,880.00  
8.2 โคมฟลเูรสเซนตช์นิดกา้งปลา1x36w 14.00 ชุด 350.00 4,900.00 120.00 1,680.00 6,580.00  

8.3 ดวงโคมแกว้ซาลาเปาขนาด1x32วตัต ์ 2.00 ชุด 450.00 900.00 120.00 240.00 1,140.00  

          

 
 (ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 

                   (นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั) 
                          ผูอ้  านวยการกองช่าง 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 7/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี       -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ      แกว้คุม้ภยั               เม่ือวนัท่ี 23     มีนาคม     2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

          
8.4 สวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติั 1.00 ชุด 160.00 160.00 120.00 120.00 280.00  
8.5 สวิทซ์ชนิดฝังผนงั 16.00 ชุด 75.00 1,200.00 120.00 1,920.00 3,120.00  
8.6 ปลัก๊ชนิดฝังผนงั 10.00 ชุด 160.00 1,600.00 120.00 1,200.00 2,800.00  
8.7 เตา้รับทีวี 8.00 ชุด 275.00 2,200.00 120.00 960.00 3,160.00  
8.8 เตา้รับโทรศพัท ์ 8.00 ชุด 200.00 1,600.00 120.00 960.00 2,560.00  
8.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉิน 2.00 ชุด 3,500.00 7,000.00 300.00 600.00 7,600.00  
8.10 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1.00 ชุด 700.00 700.00 300.00 300.00 1,000.00  
8.11 แผงควบคุมไฟ 1.00 ชุด 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 1,500.00  
8.12 อุปกรณ์อ่ืน ๆ  เหมารวม - - 5,000.00 - - 5,000.00  

 รวม8    51,660.00  9,950.00 61,620.00  

          

 
 
    

  

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ          แกว้คุม้ภยั) 
                         ผูอ้  านวยการกองช่าง 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 8/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี       -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั                 เม่ือวนัท่ี 23     มีนาคม      2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

          
9 งานทาสี         
9.1 ทาสีน ้าพลาสติก 345.00 ม² 40.00 13,800.00 15.00 5,175.00 18,975.00  

 รวม9    13,800.00  5,175.00 18,975.00  
10 งานอื่น ๆ         
10.1 ราวแสตนแลส Ø 2" 14.00 ม. 2,000.00 28,000.00 500.00 7,000.00 35,000.00  

 รวม10    28,000.00  7,000.00 35,000.00  
          
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน    750,625.00  147,960.00 898,585.00  
 ค่า Factor F 1.2653       238,395.00  
 รวมค่าก่อสร้างทั้งส้ิน       1,136,980.00  
 ปรับเป็นเงิน       1,130,000.00  
     เฉลีย่ราคาตารางเมตรละ 7,483 บาท   

 
 (ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 

                   (นายจิรศกัด์ิ           แกว้คุม้ภยั) 
                           ผูอ้  านวยการกองช่าง 



  แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 9/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี         -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั            เม่ือวนัท่ี 23    มีนาคม      2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานฐานราก         
1.1 วางผงั 48.00 ม. 70.00 3,360.00 30.00 1,440.00 4,800.00  
1.2 ขดุดิน 19.00 ม³ - - 70.00 1,330.00 1,330.00  
1.3 ทรายหยาบรองพ้ืน 1.00 ม³ 320.00 320.00 40.00 40.00 360.00  
1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.5 ม³ 1,700.00 850.00 300.00 150.00 1,000.00  

 รวม1    4,530.00  2,960.00 7,490.00  
2 งานโครงสร้าง         
2.1 ทรายถมรองพ้ืน 8.00 ม³ 200.00 1,600.00 40.00 320.00 1,920.00  
2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 16.00 ม³ 1,800.00 28,800.00 350.00 5,600.00 34,400.00  
2.3 เหลก็ Ø 6 มม. RB 120.00 เสน้ 46.00 5,520.00 5.00 600.00 6,120.00  

2.4 เหลก็ Ø 12 มม. RB 95.00 เสน้ 172.00 16,340.00 20.00 1,900.00 18,240.00  

2.5 ไมแ้บบทัว่ไป 115.00 ม³ 380.00 43,700.00 50.00 5,750.00 49,450.00  

          

 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ          แกว้คุม้ภยั) 
                          ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 10/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี         -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ           แกว้คุม้ภยั               เม่ือวนัท่ี 23    มีนาคม      2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

          
2.6 ตะป ู 30.00 กก. 30.00 900.00 - - 900.00  
2.7 ลวดผกูเหลก็เบอร์ 18 35.00 กกกก. 25.00 875.00 - - 875.00  

 รวม2    97,735.00  14,170.00 111,905.00  
3 งานหลังคา         
3.1 ครอบมุงกระเบ้ืองลอนคู่สีขาว 65.00 คู่ 65.00 4,225.00 10.00 650.00 4,875.00  
3.2 กระเบ้ืองลอนคู่สีขาวขนาด0.50x1.20 ม. 170.00 แผน่ 48.00 8,160.00 5.00 850.00 9,010.00  
3.3 ขอมุงตวั ป. ขนาด 7" 240.00 ตวั 3.00 720.00 - - 720.00  

3.4 แปเหลก็ C 100x50x20x2.3 มม. 22.00 ท่อน 500.00 11,000.00 - - 11,000.00  
3.5 เหลก็ C 100x50x20x3.2 มม. 10.00 ท่อน 725.00 7,250.00 - - 7,250.00  
3.6 เหลก็ Ø 1½"x3.2 มม. 11.00 ท่อน 480.00 5,280.00 - - 5,280.00  

3.7 แผน่เพลทขนาด 0.20x0.20x9 มม. 6.00 แผน่ 80.00 480.00 - - 480.00  

          

 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                  (นายจิรศกัด์ิ               แกว้คุม้ภยั) 
                           ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 11/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี         -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ          แกว้คุม้ภยั              เม่ือวนัท่ี  23   มีนาคม      2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

          
3.8 น๊อต Ø 15 มม. X 0.50 ม. 24.00 ตวั 30.00 720.00 - - 720.00  

3.9 เชิงชายไม+้ปิดทบัไมส้ าเร็จรูป 46.00 ม. 230.00 10,580.00 30.00 1,380.00 11,960.00  
3.10 ค่าแรงประกอบโครงหลงัคา 112.00 ม² - - 120.00 13,440.00 13,440.00  

 รวม    48,415.00  16,320.00 64,735.00  
4 งานผนัง         
4.1 ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ 130.00 ม² 120.00 15,600.00 50.00 6,500.00 22,100.00  

4.2 ผนงับุกกระเบ้ืองเคลือบขนาด 8" x 8" 125.00 ม² 275.00 34,375.00 120.00 15,000.00 49,375.00  

4.3 ปูนฉาบผนงั 255.00 ม² 50.00 12,750.00 50.00 12,750.00 25,500.00  

4.4 ปูนแบบโครงสร้าง 40.00 ม² 60.00 2,400.00 60.00 2,400.00 4,800.00  

4.5 เอน็ คสล. 90.00 ม. 70.00 6,300.00 30.00 2,700.00 9,000.00  

 รวม4    71,425.00  39,350.00 110,775.00  

          

 
 (ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 

                   (นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั) 
                         ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 12/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี        -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ       แกว้คุม้ภยั                 เม่ือวนัท่ี 23    มีนาคม      2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

5 งานพืน้         
5.1 พ3 พ้ืนปูนกระเบ้ืองเคลือบขนาด 8"x 8"ม. 56.00 ม² 275.00 15,400.00 120.00 6,720.00 22,120.00  

5.2 พ4 พ้ืนผิวขดัหยาบ 14.00 ม² 20.00 280.00 20.00 280.00 560.00  

 รวม5    15,680.00  7,000.00 22,680.00  
6 งานฝ้าเพดาน         
6.1 ฝ1 ฝ้ายิปซมับอร์ดทนความช้ืนหนา 9 มม.+ 56.00 ม² 280.00 15,680.00 - - 15,680.00  

 เคร่าเหลก็         
6.2 ฝ้าระแนงส าเร็จรูป 50.00 ม² 500.00 25,000.00 60.00 3,000.00 28,000.00  

 รวม6    40,680.00  3,000.00 43,680.00  
7 งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์         
7.1 ป3 1.00 ชุด 5,300.00 5,300.00 250.00 250.00 5,550.00  

7.2 ป4 2.00 ชุด 5,000.00 10,000.00 250.00 500.00 10,500.00  

          

 
 (ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 

                   (นายจิรศกัด์ิ           แกว้คุม้ภยั) 
                            ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 13/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี          -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ         แกว้คุม้ภยั                      เม่ือวนัท่ี 23    มีนาคม     2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

7.3 ป5 4.00 ชุด 3,200.00 12,800.00 250.00 1,000.00 13,800.00  
7.4 น1 1.00 ชุด 6,200.00 6,200.00 - - 6,200.00  
7.5 น2 2.00 ชุด 10,000.00 20,000.00 - - 20,000.00  
7.6 น3 4.00 ชุด 800.00 3,200.00 - - 3,200.00  
7.7 น4 5.00 ชุด 1,600.00 8,000.00 - - 8,000.00  

 รวม7    65,500.00  1,750.00 67,250.00  
8 งานไฟฟ้า         
8.1 โคมฟลเูรสเซนตค์รอบสะทอ้นแสง2x36วตัต ์ 2.00 ชุด 1,800.00 3,600.00 120.00 240.00 3,840.00  
8.2 โคมฟลเูรสเซนตก์า้งปลา1x36วตัต ์ 14.00 ชุด 350.00 4,900.00 120.00 1,680.00 6,580.00  
8.3 ดวงโคมชาลแปงขนาด8" หลอด1x32วตัต ์ 6.00 ชุด 450.00 2,700.00 120.00 720.00 3,420.00  

8.4 สวิทซ์ชนิดฝังผนงั 9.00 ชุด 75.00 675.00 120.00 1,080.00 1,755.00  

          

 
 
 

  

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ            แกว้คุม้ภยั) 
                           ผูอ้  านวยการกองช่าง 



แบบ ปร.4 แผน่ท่ี 14/14 
แบบแสดงรายการ  ปริมาณงาน  และราคา 

งานอาคาร 
โครงการ    ก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
สถานท่ีก่อสร้าง    บา้นหาดเขือ   หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา   อ  าเภอถ ้าพรรณรา    จงัหวดันครศรีธรรมราช     แบบเลขท่ี           -   /2558 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลถ ้าพรรณรา 
ค านวณราคากลางโดย                                         นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั              เม่ือวนัท่ี 23    มีนาคม      2558 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

8.5 ปลัก๊ชนิดฝังผนงั 2.00 ชุด 160.00 320.00 120.00 240.00 560.00  
8.6 แผงควบคุมไฟ 1.00 ชุด 1,000.00 1,000.00 300.00 300.00 1,300.00  
8.7 อุปกรณ์ เหมารวม - - 3,000.00 - - 3,000.00  

 รวม8    16,195.00  4,260.00 20,455.00  
9 งานสุขภัณฑ์สีขาว         
9.1 โถสว้มชกัโครก TF 2186 4.00 ชุด 2,300.00 9,200.00 200.00 800.00 10,000.00  
9.2 อ่างลา้งชนิดฝังเคาร์เตอร์ 1 หลุม 1.00 ชุด 1,500.00 1,500.00 200.00 200.00 1,700.00  
9.3 อ่างลา้งชนิดฝังเคาร์เตอร์ 4 หลุม 2.00 ชุด 5,500.00 11,000.00 1,000.00 2,000.00 13,000.00  

 รวม9    21,700.00  3,000.00 24,700.00  
 รวมค่าวสัดุ+ค่าแรงงาน       532,895.00  
 ค่า Factor F 1.2653       141,377.00  

 รวมค่าก่อสร้างทั้งส้ิน       674,272.00  

 ปรับเป็นเงนิ       670,000.00  

     เฉลีย่รวมตารางเมตรละ  11,964 บาท   

 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ประมาณราคา 
                   (นายจิรศกัด์ิ        แกว้คุม้ภยั) 
                         ผูอ้  านวยการกองช่าง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปร.5 

 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 

           โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน 
            บา้นหาดเขือ  หมู่ท่ี 10       ต าบลถ ้าพรรณรา     อ  าเภอถ ้าพรรณรา       จงัหวดันครศรีธรรมราช 
            ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ 
รวม 

ค่างานต้นทุน 
(บาท) 

Factor  F 
รวม 

ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าวสัดุและค่าแรงงาน     
      
      

                                                            รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 
                                                            คิดเป็นเงิน 

  
  

(ตวัอกัษร)    
 
 
 
                                                          ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                    (...........................................................................) 
                                                          ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                          ประทบัตรา(ถา้มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 1/14 

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

 กรณีฐานรากแผ่         
1 งานฐานราก         
1.1 วางผงั 70.00 เมตร       
1.2 ขดุดิน 36.00 ม³       
1.3 ทรายหยาบรองพ้ืน 1.50 ม³       
1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.00 ม³       

 รวม1         
2 งานโครงสร้าง         
2.1 ทรายถมรองพ้ืน 106.00 ม³       
2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 34.00 ม³       
2.3 เหลก็ Ø 6 มม. RB 270.00 เสน้       

2.4 เหลก็ Ø 12 มม. RB 165.00 เสน้       

          
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 

                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 



 
แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 2/14 

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 
 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

2.5 เหลก็ Ø 16 DB 15.00 เสน้       

2.6 ไมแ้บบทัว่ไป 220.00 ม²       

2.7 ตะป ู 55.00 กก.       
2.8 ลวดผกูเหลก็เบอร์ 18 70.00 กก.       

 รวม2         
3 งานหลังคา         
3.1 ครอบมุงกระเบ้ืองลอนคู่สีแดง 115.00 คู่       
3.2 กระเบ้ืองลอนคู่สีแดงขนาด0.50x1.20 ม.  620.00 แผน่       

 X 5 มม.         
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 

                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 

 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 3/14 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

3.3 ขอมุงตวั ป. ขนาด 7" 770.00 ตวั       

3.4 แปเหลก็ C 100x50x20x2.3 มม. 37.00 ท่อน       
3.5 แปเหลก็ C 100x50x20x3.2  มม. 9.00 ท่อน       
3.6 เหลก็ C 150x50x20x3.2 มม. 20.00 ท่อน       
3.7 เหลก็ Ø 1½" x 3.2 มม. 25.00 ท่อน       

3.8 เหลก็ Ø 2" x 3.2 มม. 18.00 ท่อน       

3.9 แผน่เพลทขนาด 0.20x0.20x9 มม. 8.00 แผน่       
3.10 น๊อต Ø 15 มม.x0.50 ม. 32.00 ตวั       

          
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 

 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 4/14 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

3.11 ตะเฆ่รางสงักะสี 11.00 ม.       
3.12 เชิงชายไม+้ทงัเชิงชายไมส้ าเร็จรูป 66.00 ม.       
3.13 ค่าแรงประกอบโครงหลงัคา 237.00 ม.       

 รวม3         
4 งานผนัง         
4.1 ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ 140.00 ม²       

4.2 ปูนฉาบผนงั 275.00 ม²       

4.3 ปูนฉาบโครงสร้าง 70.00 ม²       

4.4 เอน็ คสล. 180.00 ม.       
 รวม4         
          
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 

 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 5/14 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

5 งานพืน้         
5.1 พ1 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบผิวดา้นขนาด 20.00 ม²       

 12"x12"+ปูนทราย         

5.2 พ2 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบผิวมนัขนาด 136.00 ม²       

 12"x12"+ปูนทราย         

5.3 พ4 พ้ืนผิวขดัหยาบ(เซาะร่อง) 10.00 ม²       

 รวม5         
6 งานฝ้าเพดาน         
6.1 ฝ1 ฝ้ายิปซมัเบอร์หนา 9 มม.+เคร่า

เหลก็ 
136.00 ม²       

6.2 ฝ2 ฝ้ายปิซมัเบอร์ทนความช้ืนหนา 9 มม 15.00 ม²       

 +เคร่าเหลก็         
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 

 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 6/14 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

6.3 ฝ3 ฝ้าระแนงส าเร็จรูป 72.00 ม²       

 รวม6         
7 งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์         
7.1 ป1 1.00 ชุด       
7.2 ป2 3.00 ชุด       
7.3 น1 11.00 ชุด       
7.4 น2 4.00 ชุด       

 รวม7         
8 งานไฟฟ้า         
8.1 โคมฟลเูรสเซนตค์รอบสะทอ้นแสง

2x36w 
14.00 ชุด       

8.2 โคมฟลเูรสเซนตช์นิดกา้งปลา1x36w 14.00 ชุด       
8.3 ดวงโคมแกว้ซาลาเปาขนาด1x32วตัต ์ 2.00 ชุด       

          
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 7/14 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

8.4 สวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติั 1.00 ชุด       
8.5 สวิทซ์ชนิดฝังผนงั 16.00 ชุด       
8.6 ปลัก๊ชนิดฝังผนงั 10.00 ชุด       
8.7 เตา้รับทีวี 8.00 ชุด       
8.8 เตา้รับโทรศพัท ์ 8.00 ชุด       
8.9 ดวงโคมไฟฉุกเฉิน 2.00 ชุด       
8.10 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1.00 ชุด       
8.11 แผงควบคุมไฟ 1.00 ชุด       
8.12 อุปกรณ์อ่ืน ๆ  เหมารวม -       

 รวม8         
          
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 



 
แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 8/14 

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 
 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

9 งานทาสี         
9.1 ทาสีน ้าพลาสติก 345.00 ม²       

 รวม9         
10 งานอื่น ๆ         
10.1 ราวแสตนแลส Ø 2" 14.00 ม.       

 รวม10         
          
          
          
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 



 
แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 9/14 

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

1 งานฐานราก         
1.1 วางผงั 48.00 ม.       
1.2 ขดุดิน 19.00 ม³       
1.3 ทรายหยาบรองพ้ืน 1.00 ม³       
1.4 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.5 ม³       

 รวม1         
2 งานโครงสร้าง         
2.1 ทรายถมรองพ้ืน 8.00 ม³       
2.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 16.00 ม³       
2.3 เหลก็ Ø 6 มม. RB 120.00 เสน้       

2.4 เหลก็ Ø 12 มม. RB 95.00 เสน้       

2.5 ไมแ้บบทัว่ไป 115.00 ม³       
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 

                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 



 
แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 10/14 

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

2.6 ตะป ู 30.00 กก.       
2.7 ลวดผกูเหลก็เบอร์ 18 35.00 กกกก.       

 รวม2         
3 งานหลังคา         
3.1 ครอบมุงกระเบ้ืองลอนคู่สีขาว 65.00 คู่       
3.2 กระเบ้ืองลอนคู่สีขาวขนาด0.50x1.20 ม. 170.00 แผน่       
3.3 ขอมุงตวั ป. ขนาด 7" 240.00 ตวั       

3.4 แปเหลก็ C 100x50x20x2.3 มม. 22.00 ท่อน       
3.5 เหลก็ C 100x50x20x3.2 มม. 10.00 ท่อน       
3.6 เหลก็ Ø 1½"x3.2 มม. 11.00 ท่อน       

3.7 แผน่เพลทขนาด 0.20x0.20x9 มม. 6.00 แผน่       
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 

                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 

 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี1 1/14 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

3.8 น็อต Ø 15 มม. X 0.50 ม. 24.00 ตวั       

3.9 เชิงชายไม+้ปิดทบัไมส้ าเร็จรูป 46.00 ม.       
3.10 ค่าแรงประกอบโครงหลงัคา 112.00 ม²       

4.1 ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ 130.00 ม²       

4.2 ผนงับุกกระเบ้ืองเคลือบขนาด 8" x 
8" 

125.00 ม²       

4.3 ปูนฉาบผนงั 255.00 ม²       

4.4 ปูนแบโครงสร้าง 40.00 ม²       

4.5 เอน็ คสล. 90.00 ม.       
 รวม4         
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 



แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 12/14 
แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

5 งานพืน้         
5.1 พ3 พ้ืนปูนกระเบ้ืองเคลือบขนาด 8"x 8"

ม. 
56.00 ม²       

5.2 พ4 พ้ืนผิวขดัหยาบ 14.00 ม²       

 รวม5         
6 งานฝ้าเพดาน         
6.1 ฝ1 ฝ้ายปิซมับอร์ดทนความช้ืนหนา 9 มม.+ 56.00 ม²       

 เคร่าเหลก็         
6.2 ฝ้าระแนงส าเร็จรูป 50.00 ม²       

 รวม6         
7 งานประตู+หน้าต่าง+อุปกรณ์         
7.1 ป3 1.00 ชุด       
7.2 ป4 2.00 ชุด       

         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 
                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 



 
แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 13/14 

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

7.3 ป5 4.00 ชุด       
7.4 น1 1.00 ชุด       
7.5 น2 2.00 ชุด       
7.6 น3 4.00 ชุด       
7.7 น4 5.00 ชุด       

 รวม7         
8 งานไฟฟ้า         
8.1 โคมฟลเูรสเซนตค์รอบสะทอ้นแสง 2.00 ชุด       

 2x36วตัต ์         
8.2 โคมฟลเูรสเซนตก์า้งปลา1x36วตัต ์ 14.00 ชุด       
8.3 ดวงโคมชาลแปงขนาด8" หลอด1x32วตัต ์ 6.00 ชุด       
8.4 สวิทซ์ชนิดฝังผนงั 9.00 ชุด       

         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 

                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 



 
แบบ  ปร. 4  แผน่ท่ี 14/14 

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา 
 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ขนาด 51-80 คน  บา้นหาดเขือ    หมู่ท่ี 10    ต าบลถ ้าพรรณรา    อ  าเภอถ ้าพรรณรา     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ขนาดพ้ืนท่ีกวา้ง  13.40  เมตร  ยาว  25.80  เมตร  
 

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน 

รวมวสัดุ/แรงงาน หมายเหตุ 
ราคา/หน่วย จ านวนเงิน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 

8.5 ปลัก๊ชนิดฝังผนงั 2.00 ชุด       
8.6 แผงควบคุมไฟ 1.00 ชุด       
8.7 อุปกรณ์ เหมารวม -       

 รวม8         
9 งานสุขภัณฑ์สีขาว         
9.1 โถสว้มชกัโครก TF 2186 4.00 ชุด       
9.2 อ่างลา้งชนิดฝังเคาร์เตอร์ 1 หลุม 1.00 ชุด       
9.3 อ่างลา้งชนิดฝังเคาร์เตอร์ 4 หลุม 2.00 ชุด       

 รวม9         
          
         ยอดยกไป ปร.5 

                     อกัษร  (.........................................................................................................) 

 

                                                            ลงช่ือ............................................................................... 
                                                                                  (...........................................................................) 
                                                            ต าแหน่ง.................................................................................... 
                                                                                                                                                              ประทบัตรา(ถา้มี) 


