
รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

สรุปงานก่อสร้าง

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง รวม 189,366.72            

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม รวม 147,698.44            

3 หมวดงานระบบไฟฟ้า รวม 13,805.00              

4 หมวดงานสขุภัณฑ์และอปุกรณ์ รวม 19,959.00              

5 หมวดงานระบบสขุาภิบาล รวม 26,400.00              

รวมราคาวัสดุและค่าแรงเป็นเงนิประมาณ 397,229.16          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      1   /   13       

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

1.1 งานลงลกูรังปรับระดบั หนาเฉลี�ย 0.50 ซม. 80            ลบ.ม. 280            22,430         17                  1,360         23,790                   

1.2 ขดุดิน 2.80         ลบ.ม. -             -              148.00           414.40       414.40                   

1.3 ทรายราดนํ �าอดัแน่น 0.30         ลบ.ม. 350.00       105.00         91.00             27.30         132.30                   

1.4 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลกูบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. 0.30         ลบ.ม. 1,803.74     541.12         398.00           119.40       660.52                   

1.5 เสาเข็ม ค.อ.ร.รูปสี�เหลี�ยมตนั  0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม. 6.00         ต้น 3,400.00     20,400.00    1,280.00        7,680.00    28,080.00              

- สกดัหวัเสาเข็ม 6.00         ต้น -             -              150.00 900.00       900.00                   

1.6 ทรายถมรองพื �น 6.80         ลบ.ม. 350.00       2,380.00      99.00             673.20       3,053.20                

1.7 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลกูบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. 9.00         ลบ.ม. 1,827.11     16,443.99    436.00           3,924.00    20,367.99              

1.8 งานเหลก็เสริมคอนกรีต

- เหลก็ SR 24 Dia 6 196.60     กก. 21.96         4,317.34      3.40 668.44       4,985.78                

- เหลก็ SR 24 Dia 12 637.50     กก. 20.79         13,253.63    3.40 2,167.50    15,421.13              

- ลวดผกูเหลก็ 25.70       กก. 28.04         720.63         -                -            720.63                   

1.9 ไม้แบบ(30%) 26.70       ตร.ม. 649.53       17,342.45    -                -            17,342.45              

- ค่าแรงไม้แบบ (100%) 89.00       ตร.ม. -             -              133.00 11,837.00  11,837.00              

- ไม้เคร่า(30%) 8.00         ลบ.ฟ. 752.34       6,018.72      -                -            6,018.72                

รวมยอดยกไป 133,723.71          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      2   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

รวมยอดยกมา 133,723.71          

- ตะปู 23.00       กก. 37.38         859.74         -                -            859.74                   

1.9 งานโครงหลงัคาเหลก็

- [ 100x50x20x2.3 มม. 27.00       ท่อน 570.09       15,392.43    199.75           5,393.25    20,785.68              

- [ 100x50x20x3.2 มม. 13.00       ท่อน 822.43       10,691.59    289.00           3,757.00    14,448.59              

- ทาสกีนัสนิม 113.00     ตร.ม. 55.00         6,215.00      35.00             3,955.00    10,170.00              

- ทาสนีํ �ามนั 113.00     ตร.ม. 45.00         5,085.00      38.00             4,294.00    9,379.00                

รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 189,366.72          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      3   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม

 2.1 งานหลงัคา รวม 28,415.44              

 2.2 งานฝ้าเพดาน รวม 6,352.00                

 2.3 งานผนงัและตกแต่งผิวผนงั รวม 83,466.00              

 2.4 งานพื �นและตกแต่งผิวพื �น รวม 8,575.00                

 2.5 งานประต ู- หน้าต่าง รวม 14,800.00              

 2.6 งานทาสี รวม 6,090.00                

รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม 147,698.44          

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      4   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

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. 208.00     แผ่น 49.53         10,302.24    -                -            10,302.24              

  (สซีีเมนต์)

- ครอบสนัหลงัคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ลอนคู่ (สซีีเมนต์) 60.00       คู่ 56.07         3,364.20      -                -            3,364.20                

- ขอมงุตวั ป. ขนาด 7" 286.00     ตวั 3.00           858.00         -                -            858.00                   

- เชิงชาย+ทบัเชิงชายไม้สาํเร็จรูป 30.00       เมตร 300.00       9,000.00      69.00 2,070.00    11,070.00              

- ค่าแรงมงุกระเบื �องหลงัคา 91.00       ตร.ม -             -              31.00 2,821.00    2,821.00                

รวมงานข้อ 2.1 28,415.44            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      5   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.2 งานฝ้าเพดาน

- ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ดชนิดทนความชื �น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่า 16.00       ตร.ม 397.00       6,352.00      -                -            6,352.00                วสัด+ุค่าแรง

   เหล็กเคลือบกาวาไนซ์  @ 0.40 x 1.00 ม.#  (รวมทาสีแลว้)

รวมงานข้อ 2.2 6,352.00              

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      6   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

- ผนงัก่ออิฐมอญครึ�งแผ่น 59.00       ตร.ม 240.00       14,160.00    89.00 5,251.00    19,411.00              

- เสาเอ็นและทบัหลงั ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.10 ซม. 36.00       ม. 190.00       6,840.00      -                -            6,840.00                วสัด+ุค่าแรง

- ผนงัฉาบปนูเรียบ 118.00     ตร.ม 75.00         8,850.00      82.00 9,676.00    18,526.00              

- โครงสร้างฉาบปนูเรียบ 15.00       ตร.ม 75.00         1,125.00      100.00 1,500.00    2,625.00                

- ผนงับกุระเบื �องเคลอืบ ขนาด 8"x8" 98.00       ตร.ม 230.00       22,540.00    138.00 13,524.00  36,064.00              รวมปนูทราย

รวมงานข้อ 2.3 83,466.00            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      7   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.4 งานพื �นและตกแต่งผิวพื �น

- พื �นผิวปกูระเบื �องเคลอืบ ขนาด 8" x 8" 16.00       ตร.ม 260.00       4,160.00      125.00 2,000.00    6,160.00                รวมปนูทราย

- พื �นผิวขดัหยาบ 23.00       ตร.ม 75.00         1,725.00      30.00 690.00       2,415.00                

รวมงานข้อ 2.4 8,575.00              

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      8   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.5 งานประต ู- หน้าต่าง

- ป.5 4.00         ชดุ 2,500.00     10,000.00    -                -            10,000.00              วสัด+ุค่าแรง

- น.3 4.00         ชดุ 800.00       3,200.00      -                -            3,200.00                วสัด+ุค่าแรง

- น.4 1.00         ชดุ 1,600.00     1,600.00      -                -            1,600.00                วสัด+ุค่าแรง

รวมงานข้อ 2.5 14,800.00            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      9   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

 2.6 งานทาสี

- ทาสนีํ �าพลาสติก 87.00       ตร.ม. 40.00         3,480.00      30.00             2,610.00    6,090.00                

รวมงานข้อ 2.6 6,090.00              

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      10   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

3  งานระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)

- โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงก้างปลา ขนาด 2x36 W (พร้อมชดุขาโคม) 1.00         ชดุ 1,000.00     1,000.00      135.00           135.00       1,135.00                

- ดวงโคมแก้วซาลาเปา ขนาด Ø 8" หลอด INCANDESCENT 6.00         ชดุ 550.00       3,300.00      165.00           990.00       4,290.00                

   1-32 W

- สวิตช์ตดัตอนอตัโนมตัิตู้ควบคมุ BREAKER 4 ช่อง 1.00         ชดุ 2,500.00     2,500.00      500.00           500.00       3,000.00                

- สวิตช์ชนิดฝังผนงั พร้อมหน้ากากสขีาว 3.00         ชดุ 80.00         240.00         90.00             270.00       510.00                   

- เต้าเสยีบชนิดฝังผนงั พร้อมหน้ากากสขีาว 2.00         ชดุ 120.00       240.00         90.00             180.00       420.00                   

-  งานเดินระบบไฟฟ้าภายใน+ภายนอกอาคาร  1.00         เหมา 3,000.00     3,000.00      -                -            3,000.00                

- หลกัสายดินทองแดง f5/8 นิ �ว ยาว 2.40 เมตร พร้อมอปุกรณ์ 1.00         ชดุ 1,200.00     1,200.00      250.00           250.00       1,450.00                

รวมงานข้อ 3 13,805.00            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      11   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

4   งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

- โถชกัโครกสาํหรับเด็ก สขีาว  (อปุกรณ์ครบชดุ) 4.00         ชดุ 3,000.00     12,000.00    298.00           1,192.00    13,192.00              

- ฝักบวัอาบนํ �า  (อปุกรณ์ครบชดุ) 3.00         ชดุ 480.00       1,440.00      35.00             105.00       1,545.00                

- อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์  (อปุกรณ์ครบชดุ) 1.00         ชดุ 1,500.00     1,500.00      -                -            1,500.00                วสัด+ุค่าแรง

- สายฉีดชําระ 4.00         ชดุ 240.00       960.00         35.00             140.00       1,100.00                

- ที�ใสก่ระดาษชําระแบบฝังผนงั (สขีาว) 4.00         ชดุ 250.00       1,000.00      103.00           412.00       1,412.00                

- ก๊อกนํ �า 2.00         ชดุ 70.00         140.00         35.00             70.00         210.00                   

- ตะแกรงกรองผงพร้อมที�ดกักลิ�น 4.00         ชดุ 180.00       720.00         70.00             280.00       1,000.00                

รวมงานข้อ 4 19,959.00            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      12   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน



รายการประมาณราคาก่อสร้าง   อาคารห้องครัวและห้องนํ �า (สถ.ศพด.2)  แบบตอกเข็ม  

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

งานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลดอนโพธิ�

ประมาณการโดย  นางรัชน ู  ทองแถว เมื�อวนัที�  21 

ค่าวสัดแุละแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

5 งานระบบสุขาภิบาล

5.1 ถงับําบดันํ �าเสยี ไม่มีระบบอดัอากาศ  ขนาด 1,200 ลติร 1.00         ชดุ 13,600.00   13,600.00    -                -            13,600.00              วสัด+ุค่าแรง

       พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ 

5.2 งานเดินท่อโสโครก 

-  งานเดินท่อโสโครก โถชกัโครก 4.00         จดุ 1,400.00     5,600.00      -                -            5,600.00                วสัด+ุค่าแรง

5.4 งานเดินท่อนํ �าดี

-  งานเดินท่อนํ �าดี โถชกัโครก 4.00         จดุ 600.00       2,400.00      -                -            2,400.00                วสัด+ุค่าแรง

-  งานเดินท่อนํ �าดี ฝักบวั 3.00         จดุ 600.00       1,800.00      -                -            1,800.00                วสัด+ุค่าแรง

-  งานเดินท่อนํ �าดี อ่างล้างหน้า 1.00         จดุ 600.00       600.00         -                -            600.00                   วสัด+ุค่าแรง

- งานเดินท่อนํ �าดี สายฉีดชําระ 4.00         จดุ 600.00       2,400.00      -                -            2,400.00                วสัด+ุค่าแรง

รวมงานข้อ 5 26,400.00            

แบบ  ปร.4     แผ่นที�      13   /  13  

เดือน   กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลาํดบัที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวสัดสุิ�งก่อสร้าง ค่าแรงงาน


