
รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

สรุปงานก่อสร้าง

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง รวม 531,937.53             

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม รวม 502,662.90             

3 หมวดงานระบบไฟฟ้า รวม 63,090.00               

รวมราคาวัสดุและค่าแรงเป็นเงินประมาณ 1,097,690.43        

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      1   /   11       

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 8  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

1.1  งานลงลกูรังปรับระดบั หนาเฉลี�ย 0.50 ม. 183           ลบ.ม. 280.4            51,308         19                  3,477         54,785                    

1.2 ขดุดิน 8.00          ลบ.ม. -               -               148.00           1,184.00    1,184.00                 

1.3 ทรายราดนํ �าอดัแน่น 0.50          ลบ.ม. 350.00          175.00         99.00             49.50         224.50                    

1.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. 0.50          ลบ.ม. 1,803.74       901.87         398.00           199.00       1,100.87                 

1.5 เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปสี�เหลี�ยมตนั  0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม. 17.00        ต้น 3,400.00       57,800.00    1,280.00        21,760.00  79,560.00               

- สกัดหวัเสาเข็ม 17.00        ต้น -               -               150.00 2,550.00    2,550.00                 

1.6 ทรายถมรองพื �น 106.00      ลบ.ม. 350.00          37,100.00    99.00             10,494.00  47,594.00               

1.7 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. 30.00        ลบ.ม. 1,827.11       54,813.30    436.00           13,080.00  67,893.30               

1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

- เหล็ก SR 24 Dia 6 546.00      กก. 21.96            11,990.16    3.40 1,856.40    13,846.56               

- เหล็ก SR 24 Dia 9 15.00        กก. 21.02            315.30         3.40 51.00         366.30                    

- เหล็ก SR 24 Dia 12 1,342.00   กก. 20.79            27,900.18    3.40 4,562.80    32,462.98               

- เหล็ก SD 30 Dia 16 180.00      กก. 20.56            3,700.80      3.40 612.00       4,312.80                 

- ลวดผกูเหล็ก 63.00        กก. 28.04            1,766.52      -                -             1,766.52                 

1.9 ไม้แบบ(30%) 66.00        ตร.ม. 649.53          42,868.98    -                -             42,868.98               

- ค่าแรงไม้แบบ (100%) 220.00      ตร.ม. -               -               133.00 29,260.00  29,260.00               

รวมยอดยกไป 379,775.52          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      2   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

รวมยอดยกมา 379,775.52          

- ไม้เคร่า(30%) 19.80        ลบ.ฟ. 752.34          14,896.33    -                -             14,896.33               

- ตะปู 55.00        กก. 37.38            2,055.90      -                -             2,055.90                 

1.9 งานโครงหลงัคาเหล็ก

- [ 100x50x20x2.3 มม. 43.00        ท่อน 570.09          24,513.87    199.75           8,589.25    33,103.12               

- [ 100x50x20x3.2 มม. 22.00        ท่อน 822.43          18,093.46    289.00           6,358.00    24,451.46               

- ท่อเหล็กดํา Ø 1 ½"x3.2 มม. 31.00        ท่อน 580.00          17,980.00    187.00           5,797.00    23,777.00               

- ท่อเหล็กดํา Ø 2"x3.2 มม. 16.00        ท่อน 700.00          11,200.00    235.45           3,767.20    14,967.20               

- แผ่นเพลทเหล็กขนาด 0.20x0.20x9 มม. 10.00        แผ่น 150.00          1,500.00      -                -             1,500.00                 

- น๊อต Ø 15 มม.x0.50 ม. 40.00        ตวั 40.00            1,600.00      -                -             1,600.00                 

- ทาสีกันสนิม 207.00      ตร.ม. 55.00            11,385.00    35.00             7,245.00    18,630.00               

- ทาสีนํ �ามนั 207.00      ตร.ม. 45.00            9,315.00      38.00             7,866.00    17,181.00               

รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 531,937.53          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      3   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม

 2.1 งานหลงัคา รวม 72,476.90               

 2.2 งานฝ้าเพดาน รวม 80,387.00               

 2.3 งานผนงัและตกแต่งผิวผนงั รวม 150,449.00             

 2.4 งานพื �นและตกแต่งผิวพื �น รวม 60,340.00               

 2.5 งานประต ู- หน้าต่าง รวม 104,500.00             

 2.6 งานทาสี รวม 34,510.00               

รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม 502,662.90          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      4   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.1 งานหลังคา

 2.1.1 งานมงุหลงัคา

- กระเบื �องหลงัคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. 620.00      แผ่น 49.53            30,708.60    -                -             30,708.60               

  (สีแดง)

- ครอบสนัหลงัคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่ (สีแดง) 90.00        แผ่น 56.07            5,046.30      -                -             5,046.30                 

- ขอมงุตวั ป. ขนาด 7" 930.00      ตวั 3.00              2,790.00      -                -             2,790.00                 

- ตะเฆ่รางสงักะสี 11.00        เมตร 170.00          1,870.00      30.00             330.00       2,200.00                 

- เชิงชาย+ทบัเชิงชายไม้สําเร็จรูป 66.00        เมตร 300.00          19,800.00    69.00 4,554.00    24,354.00               

- ค่าแรงมงุกระเบื �องหลงัคา 238.00      ตร.ม -               -               31.00 7,378.00    7,378.00                 

รวมงานข้อ 2.1 72,476.90            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      5   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.2 งานฝ้าเพดาน

- ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ  โครงเคร่าเหล็กเคลือบ 136.00      ตร.ม 362.00          49,232.00    -                -             49,232.00               วสัด+ุค่าแรง

   กาวาไนซ์  @ 0.40 x 1.00 ม.# (รวมทาสีแลว้)

- ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ดชนิดทนความชื �น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่า 15.00        ตร.ม 397.00          5,955.00      -                -             5,955.00                 วสัด+ุค่าแรง

   เหล็กเคลือบกาวาไนซ์  @ 0.40 x 1.00 ม.# (รวมทาสีแลว้)

- ฝ้าระแนงสําเร็จรูป (รวมทาสีแล้ว) 72.00        ตร.ม 350.00          25,200.00    -                -             25,200.00               วสัด+ุค่าแรง

รวมงานข้อ 2.2 80,387.00            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      6   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

- ผนงัก่ออิฐมอญครึ�งแผ่น 168.00      ตร.ม 240.00          40,320.00    89.00 14,952.00  55,272.00               

- เสาเอ็นและทบัหลงั ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ซม. 180.00      ม. 190.00          34,200.00    -                -             34,200.00               วสัด+ุค่าแรง

- ผนงัฉาบปนูเรียบ 336.00      ตร.ม 75.00            25,200.00    82.00 27,552.00  52,752.00               

- โครงสร้างฉาบปนูเรียบ 47.00        ตร.ม 75.00            3,525.00      100.00 4,700.00    8,225.00                 

รวมงานข้อ 2.3 150,449.00          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      7   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.4 งานพื �นและตกแต่งผิวพื �น

- พื �นผิวปกูระเบื �องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12" x 12" 18.00        ตร.ม 260.00          4,680.00      125.00 2,250.00    6,930.00                 รวมปนูทราย

- พื �นผิวปกูระเบื �องเคลือบผิวมนั ขนาด 12" x 12" 136.00      ตร.ม 260.00          35,360.00    125.00 17,000.00  52,360.00               รวมปนูทราย

- พื �นผิวขดัหยาบ(เซาะร่องทางลาด) 10.00        ตร.ม 75.00            750.00         30.00 300.00       1,050.00                 

รวมงานข้อ 2.4 60,340.00            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      8   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.5 งานประตู - หน้าต่าง

- ป.1 1.00          ชดุ 11,000.00     11,000.00    -                -             11,000.00               วสัด+ุค่าแรง

- ป.2 3.00          ชดุ 6,000.00       18,000.00    -                -             18,000.00               วสัด+ุค่าแรง

- น.1 11.00        ชดุ 4,500.00       49,500.00    -                -             49,500.00               วสัด+ุค่าแรง

- น.2 4.00          ชดุ 6,500.00       26,000.00    -                -             26,000.00               วสัด+ุค่าแรง

รวมงานข้อ 2.5 104,500.00          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      9   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.6 งานทาสี

- ทาสีนํ �าพลาสติก 493.00      ตร.ม. 40.00            19,720.00    30.00             14,790.00  34,510.00               

รวมงานข้อ 2.6 34,510.00            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      10   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม  

สถานที�ก่อสร้าง    ม. 1  ต.ดอนโพธิ  อ� .เมืองลพบรีุ  จ.ลพบรีุ  แบบเลขที� รายการเลขที�

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

3 งานระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)

- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง 14.00        ชดุ 1,200.00       16,800.00    135.00           1,890.00    18,690.00               

  หลอด 2-36 W

- ดวงโคมฟลอูอเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1-36 W 14.00        ชดุ 450.00          6,300.00      115.00           1,610.00    7,910.00                 

- ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด Ø 8" หลอด INCANDESCENT 2.00          ชดุ 550.00          1,100.00      115.00           230.00       1,330.00                 

   1-32 W

- สวิตช์ตดัตอนอตัโนมตัิตู้ควบคมุ BREAKER 8 ช่อง 1.00          ชดุ 5,000.00       5,000.00      500.00           500.00       5,500.00                 

- สวิตช์ชนิดฝังผนงั พร้อมหน้ากากสีขาว 16.00        ชดุ 80.00            1,280.00      90.00             1,440.00    2,720.00                 

- เต้าเสียบชนิดฝังผนงั พร้อมหน้ากากสีขาว 10.00        ชดุ 120.00          1,200.00      90.00             900.00       2,100.00                 

- เต้ารับโทรศพัท์ พร้อมหน้ากากสีขาว 8.00          ชดุ 100.00          800.00         90.00             720.00       1,520.00                 

- เต้ารับทีวี พร้อมหน้ากากสีขาว 8.00          ชดุ 100.00          800.00         90.00             720.00       1,520.00                 

- ดวงโคมไฟฉกุเฉิน 2.00          ชดุ 3,500.00       7,000.00      300.00           600.00       7,600.00                 

- มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1.00          ชดุ 4,450.00       4,450.00      -                -             4,450.00                 

-  งานเดินระบบไฟฟ้าภายใน+ภายนอกอาคาร  1.00          เหมา 8,000.00       8,000.00      -                -             8,000.00                 

- หลกัสายดินทองแดง f5/8 นิ �ว ยาว 2.40 เมตร พร้อมอปุกรณ์ 1.00          ชดุ 1,500.00       1,500.00      250.00           250.00       1,750.00                 

รวมงานข้อ 3 63,090.00            

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอื�นๆ

  งานทดสอบการรับนํ �าหนกับรรทกุของดิน Boring Test (SPT) 1               จดุ 12,000.00 12,000.00 -                    -                 12,000.00

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      11   /  11  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลําดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน


