
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,239,402.32

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,239,402.32

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:47

1,239,402.32หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ทรายหยาบรองพื้น 36.000 ลบ.ม. 450.00 16,200.00 91.00 3,276.00 19,476.00

    - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศว์ 240 กก./ตร.ซม. 180.000 ลบ.ม. 2,355.14 423,925.20 391.00 70,380.00 494,305.20

    - ไม้แบบ/ไม้คร่าว 342.900 ตร.ม. 353.00 121,043.70 133.00 45,605.70 166,649.40

    - เหล็ก RB 6 มม. 5.200 ตัน 22,735.52 118,224.70 4,100.00 21,320.00 139,544.70

    - เหล็ก RB 9 มม. .320 บาท/ตัน 18,728.97 5,993.27 4,100.00 1,312.00 7,305.27

    - เหล็ก DB 12 มม. 3.170 ตัน 20,047.01 63,549.02 3,300.00 10,461.00 74,010.02

    - เหล็ก DB 16 มม. 6.800 บาท/ตัน 19,553.27 132,962.23 3,300.00 22,440.00 155,402.24

    - เหล็ก DB 20 มม. .900 บาท/ตัน 20,869.16 18,782.24 4,100.00 3,690.00 22,472.24

    - ตะปู 200.000 กก. 51.41 10,282.00 0.00 0.00 10,282.00

    - ลวดผูกเหล็ก 325.000 กก. 52.33 17,007.25 0.00 0.00 17,007.25

    - ทรายถม 292.000 ลบ.ม. 250.00 73,000.00 99.00 28,908.00 101,908.00

    - งานขุดดินฐานราก/ถมคืน 160.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 194.00 31,040.00 31,040.00

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 105,445.81 1,000,969.61 19,808.00 238,432.70 1,239,402.32-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,239,402.32

3หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:47



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 487,609.43

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 487,609.43

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48

487,609.43หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 185.000 ท่อน 449.89 83,229.65 244.00 45,140.00 128,369.65

    - เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 244.000 ท่อน 692.27 168,913.88 360.00 87,840.00 256,753.88

    - เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม 72.000 ท่อน 720.00 51,840.00 403.00 29,016.00 80,856.00

    - เหล็กกล่อง 2"x4" 9.000 ท่อน 600.00 5,400.00 218.40 1,965.60 7,365.60

    - เหล็กกล่อง 1"x2" 28.000 ท่อน 260.00 7,280.00 105.00 2,940.00 10,220.00

    - เหล็กกล่อง 1"x1" 17.000 ท่อน 170.00 2,890.00 67.90 1,154.30 4,044.30

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 2,892.16 319,553.53 1,398.30 168,055.90 487,609.43-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 487,609.43

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานผนัง-ผิวผนัง

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 415,891.32

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 415,891.32

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48

415,891.32หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น 487.000 บาท/ตร.ม. 183.00 89,121.00 89.00 43,343.00 132,464.00

    - ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น 75.000 บาท/ตร.ม. 385.00 28,875.00 167.00 12,525.00 41,400.00

    - ผนังกระเบื้องเคลือบ 8" x 8" 162.000 บาท/ตร.ม. 226.00 36,612.00 166.00 26,892.00 63,504.00

    - บัวเชิงผนังพีวีซี 6" 198.000 บาท/เมตร 80.00 15,840.00 40.00 7,920.00 23,760.00

    - ผนังฉาบปูนเรียบ+ฉาบโครงสร้าง 1,038.680 บาท/ตร.ม. 67.00 69,591.56 82.00 85,171.76 154,763.32

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 941.00 240,039.56 544.00 175,851.76 415,891.32-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 415,891.32

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานผิวพื้น

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 295,628.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 295,628.00

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48

295,628.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - พื้นขัดหยาบ 175.000 ตร.ม. 85.00 14,875.00 30.00 5,250.00 20,125.00

    - พื้นทรายล้าง 11.000 ตร.ม. 259.00 2,849.00 99.00 1,089.00 3,938.00

    - พื้นกระเบื้องดินเผาด้าน 6"x6" 80.000 ตร.ม. 268.00 21,440.00 159.00 12,720.00 34,160.00

    - พื้นกระเบื้องเคลือบ 8"x8" 345.000 แผ่น 271.00 93,495.00 158.00 54,510.00 148,005.00

    - พื้นดูราฟลอร์ 298.000 เมตร 220.00 65,560.00 80.00 23,840.00 89,400.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,103.00 198,219.00 526.00 97,409.00 295,628.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 295,628.00

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:48



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานประตู - หน้าต่าง

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 492,460.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 492,460.00

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49

492,460.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - ป.1 ประตูอลูมิเนียมขนาด 0.90 x 2.00

เมตร(มีช่องแสง)

11.000 ชุด 5,500.00 60,500.00 0.00 0.00 60,500.00

    - ป.2 ประตูพีวีซีขนาด 0.80x2.00 เมตร

พร้อมวงกบ

1.000 ชุด 2,800.00 2,800.00 160.00 160.00 2,960.00

    - น.1 หน้าต่างพร้อมลูกกรงเหล็กดัด

บานเลื่อนคู่ขนาด 4 x 1.15 เมตร (มีช่องแสง)

8.000 ชุด 18,500.00 148,000.00 0.00 0.00 148,000.00

    - น.2 หน้าต่างพร้อมลูกกรงเหล็กดัด

บานเลื่อนคู่ขนาด 3 x 1.15 เมตร (มีช่องแสง)

14.000 ชุด 14,500.00 203,000.00 0.00 0.00 203,000.00

    - น.3 หน้าต่างพร้อมลูกกรงเหล็กดัด

บานเลื่อนคู่ขนาด 1.4 x 1.15 เมตร (มีช่องแสง)

12.000 ชุด 6,500.00 78,000.00 0.00 0.00 78,000.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 47,800.00 492,300.00 160.00 160.00 492,460.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 492,460.00

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานหลัง

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 250,093.80

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 250,093.80

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49

250,093.80หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร 1,900.000 แผ่น 49.07 93,233.00 22.50 42,750.00 135,983.00

    - ขอ ป.ปลา

ยึดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กและแหวนยาง

2,800.000 ชุด 3.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00

    - ปูนปั้นสันหลังคา 235.000 เมตร 220.00 51,700.00 80.00 18,800.00 70,500.00

    - แผ่นไม้วัสดุเลียนแบบธรรมชาติ 17.000 ตร.ม. 550.00 9,350.00 85.00 1,445.00 10,795.00

    - ไม้เนื้อแข็ง 1"x6" 5.000 ลบ.ฟ. 575.70 2,878.50 0.00 0.00 2,878.50

    - ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" 9.000 ลบ.ฟ. 575.70 5,181.30 0.00 0.00 5,181.30

    - ค่าแรงเชิงชาย/ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 174.000 บาท/เมตร 0.00 0.00 94.00 16,356.00 16,356.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,973.47 170,742.80 281.50 79,351.00 250,093.80-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 250,093.80

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานฝ้าเพดาน

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 358,240.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 358,240.00

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49

358,240.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - ฝ้าเพดานเหล็กตัวซี 172.000 ตร.ม. 450.00 77,400.00 85.00 14,620.00 92,020.00

    - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ 612.000 ตร.ม. 250.00 153,000.00 75.00 45,900.00 198,900.00

    - ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว หนา 6 มม. 612.000 ตร.ม. 85.00 52,020.00 25.00 15,300.00 67,320.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 785.00 282,420.00 185.00 75,820.00 358,240.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 358,240.00

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสุขภัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 39,622.18

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 39,622.18

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49

39,622.18หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - ส้วมนั่งยอง 11.000 ชิ้น 542.06 5,962.66 150.00 1,650.00 7,612.66

    - ส้วมนั่งราบ 1.000 ชิ้น 5,000.00 5,000.00 450.00 450.00 5,450.00

    - ฝักบัวอาบน้ำ 36.000 ชุด 200.00 7,200.00 70.00 2,520.00 9,720.00

    - อ่างล้างหน้า 4.000 ชิ้น 672.90 2,691.60 450.00 1,800.00 4,491.60

    - ที่ใส่สบู่ 20.000 ชิ้น 280.37 5,607.40 70.00 1,400.00 7,007.40

    - ที่ใส่กระดาษชำระ 1.000 ชุด 259.00 259.00 120.00 120.00 379.00

    - ราวแขวนผ้า 4.000 ชุด 190.00 760.00 70.00 280.00 1,040.00

    - ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า 12.000 อัน 93.46 1,121.52 0.00 0.00 1,121.52

    - ตะแกรงกรองผง 28.000 อัน 25.00 700.00 75.00 2,100.00 2,800.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 7,262.79 29,302.18 1,455.00 10,320.00 39,622.18-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 39,622.18

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาสี

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 155,167.12

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 155,167.12

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51

155,167.12หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - สีน้ำพลาสติก ภายใน/ภายนอก 1,803.680 ตร.ม. 29.00 52,306.72 30.00 54,110.40 106,417.12

    - สีน้ำมัน 625.000 ตร.ม. 40.00 25,000.00 38.00 23,750.00 48,750.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 69.00 77,306.72 68.00 77,860.40 155,167.12-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 155,167.12

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 312,534.98

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 312,534.98

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51

312,534.98หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    -

โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์

2x36 w.

121.000 ชุด 1,150.00 139,150.00 150.00 18,150.00 157,300.00

    - ไฟกิ่งติดผนัง 1x60 w. 2.000 ชุด 650.00 1,300.00 165.00 330.00 1,630.00

    - สวิตช์ 30.000 อัน 25.23 756.90 80.00 2,400.00 3,156.90

    - เต้ารับมีกราว 52.000 อัน 24.30 1,263.60 80.00 4,160.00 5,423.60

    - ตู้คอนซูมเมอร์ 6

ช่องพร้อมเซอร์กิตเบรคเกอร์ครบชุด

4.000 ชุด 3,500.00 14,000.00 1,000.00 4,000.00 18,000.00

    - ตู้โหลดเซ็นเซอร์ 12 ช่อง 1.000 ชุด 6,500.00 6,500.00 1,700.00 1,700.00 8,200.00

    - เมนเบรคเกอร์ 3P 100 AT 1.000 อัน 6,000.00 6,000.00 1,500.00 1,500.00 7,500.00

    - เบรกเกอร์ ๑P ๓๒ AT 2.000 อัน 125.00 250.00 0.00 0.00 250.00

    - เบรกเกอร์ ๑P ๒๐ AT 4.000 อัน 125.00 500.00 0.00 0.00 500.00

    - เบรกเกอร์ ๑P ๑๐ AT 2.000 อัน 125.00 250.00 0.00 0.00 250.00

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ท่อออ่อนอลูมิเนียม ๑/๒ 697.000 ม. 12.00 8,364.00 0.00 0.00 8,364.00

    - ท่อ PVC เหลือง ๑/๒ 98.000 ม. 15.00 1,470.00 0.00 0.00 1,470.00

    - ท่อ PVC เหลือง ๓/๔" 138.000 ม. 17.00 2,346.00 0.00 0.00 2,346.00

    - สาย THW ๑x๑.๕ mm๒ 1,580.000 ม. 7.93 12,529.40 14.00 22,120.00 34,649.40

    - สาย THW ๒x๒.๕ mm๒ 976.000 ม. 12.08 11,790.08 16.00 15,616.00 27,406.08

    - สาย THW ๑x๔ mm๒ 415.000 ม. 27.00 11,205.00 18.00 7,470.00 18,675.00

    - สาย THW ๑x๖ mm๒ 14.000 ม. 44.00 616.00 22.00 308.00 924.00

    - สาย THW ๑x๒๕ mm๒ 90.000 ม. 12.00 1,080.00 35.00 3,150.00 4,230.00

    - บ๊อกฝังผนัง ๒x๔ 72.000 อัน 20.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00

    - หน้ากาก ๒x๔ 72.000 อัน 20.00 1,440.00 0.00 0.00 1,440.00

    - บ๊อกพักสาย ๔x๔ 57.000 อัน 40.00 2,280.00 0.00 0.00 2,280.00

    - เต้ารับสัญญาญทีวี โทรทัศน์ 10.000 ชุด 125.00 1,250.00 85.00 850.00 2,100.00

    - เบ็ดเตล็ต 1.000 งาน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

3หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 23,576.54 230,780.98 4,865.00 81,754.00 312,534.98-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 312,534.98

4หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ   ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก  ๒๐๐ คน  ๘  ห้องเรียน    (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  สังกัด

เทศบาลตำบลท่าประจะ   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑  แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน

(ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา-สุขาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง นครศรีธรรมราชชะอวดท่าประจะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 1.2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ / องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 141,792.22

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 141,792.22

หน้า 1

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51

141,792.22หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อน้ำดี 1/2" 180.000 เมตร 8.64 1,555.20 30.00 5,400.00 6,955.20

    - ท่อน้ำทิ้ง 2" 70.000 เมตร 36.91 2,583.70 40.00 2,800.00 5,383.70

    - ท่อน้ำฝน 3" 38.000 เมตร 81.30 3,089.40 75.00 2,850.00 5,939.40

    - ท่อโสโครก 4" 48.000 เมตร 131.54 6,313.92 100.00 4,800.00 11,113.92

    - ถังบำบัดน้ำเสีย(บ่อเกรอะ/บ่อกรองขนาด 600

ลิตร

4.000 ชุด 2,200.00 8,800.00 850.00 3,400.00 12,200.00

    - งานฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ 2,720.000 กก. 25.00 68,000.00 10.00 27,200.00 95,200.00

    - ข้อต่อ/ข้องอและอุปกรณ์อื่นๆ 1.000 งาน 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 7,483.39 95,342.22 1,105.00 46,450.00 141,792.22-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 141,792.22

2หน้า

วรวุฒิ หนูมาก

27 เมษายน 2563 13:50:51


