
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารงานป้องกันฯ)

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ /2566

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 1,197,569.22

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,197,569.22

หน้า 1

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:21

1,197,569.22หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานดินขุดฐานรากและถมคืน

     - ดินขุดฐานรากและถมคืน 111.710 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 11,059.29 11,059.29

   งานทรายหยาบรองพื้น

     - ทราบหยาบรองพื้น 36.520 ลบ.ม. 514.02 18,772.01 99.00 3,615.48 22,387.49

   งานคอนกรีตหยาบ

     - คอนกรีตหยาบรูปทรงลูกบาศก์ 180

กก./ตร.ซม.

4.490 ลบ.ม. 2,074.77 9,315.71 306.00 1,373.94 10,689.66

   งานคอนกรีตโครงสร้าง

     - คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.

61.540 ลบ.ม. 2,149.53 132,282.07 391.00 24,062.14 156,344.22

     - คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 280

กก./ตร.ซม.

82.900 ลบ.ม. 2,186.92 181,295.66 391.00 32,413.90 213,709.57

   งานแบบหล่อคอนกรีต

2หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าเเรงงานประกอบ

และติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต

281.840 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 37,484.72 37,484.72

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 140.920 ลบ.ฟ. 495.33 69,801.90 0.00 0.00 69,801.90

     - ไม้เคร่ายึดแบบ 42.270 ลบ.ฟ. 448.60 18,962.32 0.00 0.00 18,962.32

     - ไม้คำ้ยัน 156.000 ต้น 30.00 4,680.00 0.00 0.00 4,680.00

     - ตะปู 70.460 กก. 36.45 2,568.26 0.00 0.00 2,568.27

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็ก RB 6 มม. .515 ตัน 25,995.60 13,387.73 3,300.00 1,699.50 15,087.23

     - เหล็ก RB 9 มม. .086 ตัน 24,862.71 2,138.19 3,300.00 283.80 2,421.99

     - เหล็ก RB 19 มม. .477 ตัน 33,480.37 15,970.13 2,900.00 1,383.30 17,353.44

     - เหล็ก DB 12 มม. 1.712 ตัน 21,310.75 36,484.00 3,300.00 5,649.60 42,133.60

     - เหล็ก DB 16 มม. 2.440 ตัน 19,845.79 48,423.72 3,300.00 8,052.00 56,475.73

     - เหล็ก DB 20 มม. .790 ตัน 25,292.53 19,981.09 2,900.00 2,291.00 22,272.10

3หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็ก DB 25 มม. 1.232 ตัน 24,143.93 29,745.32 2,900.00 3,572.80 33,318.12

     - เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20# 80.000 ตร.ม. 46.73 3,738.40 5.00 400.00 4,138.40

     - เหล็ก wire mesh 6 มม. @ 0.20x0.20# 414.500 ตร.ม. 75.00 31,087.50 5.00 2,072.50 33,160.00

     - ลวดผูกเหล็ก 220.440 กก. 71.65 15,794.52 0.00 0.00 15,794.53

   งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

     - ท่อเหล็กกลมผิวดำขนาด 60.5x3.2 มม. 2,549.820 กก. 40.00 101,992.80 12.00 30,597.84 132,590.64

     - ท่อเหล็กกลมผิวดำขนาด 114.3x4.5 มม. 2,302.870 กก. 40.00 92,114.80 12.00 27,634.44 119,749.24

     - ท่อเหล็กกล่องขนาด 2"x2" หนา 2.0 มม. 225.250 กก. 40.00 9,010.00 12.00 2,703.00 11,713.00

     - เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. 2,302.020 กก. 28.97 66,689.51 12.00 27,624.24 94,313.76

     - Bolt 16 มม.ยาว 60 ซม. 32.000 ตัว 130.00 4,160.00 0.00 0.00 4,160.00

     - Plate ขนาด 300x500x9 มม. 16.000 แผ่น 700.00 11,200.00 0.00 0.00 11,200.00

   งานพื้น ค.ส.ล.สำเร็จรูป

4หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - แผ่นพื้น ค.ส.ล.สำเร็จรูป H0llow core หนา 8

ซม. LL 500 kg/m.2

80.000 ตร.ม. 400.00 32,000.00 25.00 2,000.00 34,000.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 184,439.65 971,595.64 23,402.00 225,973.49 1,197,569.22-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,197,569.22

5หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:21



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม (งานอาคารป้องกันฯ)

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ /2566

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 631,001.01

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 631,001.01

หน้า 1

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22

631,001.01หมายเหตุ :  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

   งานหลังคา

     - แผ่นเหล็กรีดลอน (Metal sheet) มุงหลังคาสี

หนา 0.40 มม.

476.910 ตร.ม. 315.00 150,226.65 80.00 38,152.80 188,379.45

     - แผ่นเหล็กรีดลอน (Metal sheet) บุผนังข้างสี

หนา 0.40 มม

51.290 ตร.ม. 315.00 16,156.35 50.00 2,564.50 18,720.85

   งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

     - งานก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม. 183.880 ตร.ม. 167.00 30,707.96 56.00 10,297.28 41,005.24

     - เสาเอ็นและเอ็นทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก 56.000 เมตร 120.00 6,720.00 62.00 3,472.00 10,192.00

   งานฉาบปูน

     - ฉาบปูนเรียบผนัง 367.760 ตร.ม. 120.00 44,131.20 82.00 30,156.32 74,287.52

     - ฉาบปูนเรียบเสา 51.200 ตร.ม. 80.00 4,096.00 100.00 5,120.00 9,216.00

     - ฉาบปูนเรียบเพดาน 80.000 ตร.ม. 80.00 6,400.00 82.00 6,560.00 12,960.00

2หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานตกแต่งผิวพื้น

     - งานผิวซีเมนต์ขัดมัน 494.500 ตร.ม. 0.00 0.00 40.00 19,780.00 19,780.00

   งานผิวพื้นปูกระเบื้อง

     - พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. 80.000 ตร.ม. 350.00 28,000.00 222.00 17,760.00 45,760.00

   งานประตู - หน้าต่าง

     - ป.1 4.000 ชุด 29,000.00 116,000.00 0.00 0.00 116,000.00

   งานราวลูกกรงกันตก

     - ราวกันตกเหล็ก 24.000 เมตร 651.00 15,624.00 205.00 4,920.00 20,544.00

   งานทาสี

     - สีนำ้อะคลีลิคแท้ 100% ทาภายใน (กึ่งเงา) 277.280 ตร.ม. 37.95 10,522.77 30.00 8,318.40 18,841.18

     - สีนำ้อะคลีลิคแท้ 100% ทาภายนอก ขนาด

3.785 ลิตร (กึ่งเงา)

11.080 แกลลอน 804.60 8,914.96 680.00 7,534.40 16,449.37

     - สีนำ้มันชนิดทาเหล็ก 467.020 ตร.ม. 45.22 21,118.64 38.00 17,746.76 38,865.40

3หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 32,085.77 458,618.53 1,727.00 172,382.46 631,001.01-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 631,001.01

4หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง (งานอาคารป้องกันฯ)

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ /2566

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 239,643.80

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 239,643.80

หน้า 1

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22

239,643.80หมายเหตุ :  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   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

   งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

     - รางระบายนำ้ ค.ส.ล.กว้าง 0.22x0.27 ม.

ฝาตะแกรงเหล็ก (แบบที่ 1)

21.500 ม. 680.00 14,620.00 0.00 0.00 14,620.00

     - รางระบายนำ้ ค.ส.ล.กว้าง 0.22x0.27 ม.

ฝาตะแกรงเหล็ก (แบบที่ 2)

24.500 ม. 1,030.00 25,235.00 0.00 0.00 25,235.00

     - รางระบายนำ้รูปตัววีตื้น 33.000 ม. 320.00 10,560.00 0.00 0.00 10,560.00

     - ท่อระบายนำ้ ค.ส.ล.ขนาด 0.60x1.00 ม.

มอก.ชั้น 3

40.000 ท่อน 516.97 20,678.80 703.00 28,120.00 48,798.80

     - บ่อพักนำ้ ค.ส.ล. 4.000 บ่อ 17,000.00 68,000.00 0.00 0.00 68,000.00

     - ถังบำบัดนำ้เสียสำเร็จรูประบบอัดอากาศขนาด

4,000 ลิตร

1.000 ชุด 64,000.00 64,000.00 8,430.00 8,430.00 72,430.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 83,546.97 203,093.80 9,133.00 36,550.00 239,643.80-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 239,643.80

2หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (งานอาคารป้องกันฯ)

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ /2566

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 85,015.80

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 85,015.80

หน้า 1

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22

85,015.80หมายเหตุ :  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   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1x10 ตร.มม. .800 ม้วน 3,993.50 3,194.80 1,600.00 1,280.00 4,474.80

    - สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1x2.5 ตร.มม. 8.560 ม้วน 923.50 7,905.16 700.00 5,992.00 13,897.16

    - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC. ขนาด 1/2" 144.000 ม. 10.00 1,440.00 20.00 2,880.00 4,320.00

    - ดวงโคมไฟไฮเบย์ขนาด 18" LED. 150 W. 20.000 ชุด 2,000.00 40,000.00 650.00 13,000.00 53,000.00

    - ดวงโคมไฟเพดานอะคลีลิคใช้คู่กับขั้วหลอด E27

ไส้หลอด LED. 18 W.

4.000 ชุด 1,100.00 4,400.00 115.00 460.00 4,860.00

    - สวิตซ์เปิด - ปิดไฟฟ้า 24.000 ชุด 33.18 796.32 80.00 1,920.00 2,716.32

    - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่มีสายดิน 8.000 ชุด 128.44 1,027.52 90.00 720.00 1,747.52

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 8,188.62 58,763.80 3,255.00 26,252.00 85,015.80-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 85,015.80

2หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม (อาคารห้องนำ้)

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ /2566

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 117,856.38

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 117,856.38

หน้า 1

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22

117,856.38หมายเหตุ :  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

    - ดินขุดฐานรากและถมคืน 47.540 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 4,706.46 4,706.46

   งานทรายหยาบรองพื้น

     - ทรายหยาบรองพื้น 2.700 ลบ.ม. 514.02 1,387.85 99.00 267.30 1,655.15

   งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5

     - คอนกรีตหยาบรูปทรงลูกบาศก์ 180

กก./ตร.ซม.

.430 ลบ.ม. 2,074.77 892.15 306.00 131.58 1,023.73

   งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4

     - คอนกรีตโครงสร้างรูปทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.

10.940 ลบ.ม. 2,149.53 23,515.85 391.00 4,277.54 27,793.40

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ค่าแรงงานประกอบ

และติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต

69.210 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 9,204.93 9,204.93

     - ไม้แบบหล่อคอนกรีต 55.370 ลบ.ฟ. 495.33 27,426.42 0.00 0.00 27,426.42

2หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ไม้เคร่ายึดแบบ 20.760 ลบ.ฟ. 448.60 9,312.93 0.00 0.00 9,312.94

     - ตะปู 17.300 กก. 36.45 630.58 0.00 0.00 630.59

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็ก RB 6 มม. .077 ตัน 25,995.60 2,001.66 3,300.00 254.10 2,255.76

     - เหล็ก RB 9 มม. .198 ตัน 24,862.71 4,922.81 3,300.00 653.40 5,576.22

     - เหล็ก DB 12 มม. .519 ตัน 21,310.75 11,060.27 3,300.00 1,712.70 12,772.98

     - เหล็ก DB 16 มม. .056 ตัน 19,845.79 1,111.36 3,300.00 184.80 1,296.16

     - ลวดผูกเหล็ก 21.710 กก. 71.65 1,555.52 0.00 0.00 1,555.52

     - เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.# 28.000 ตร.ม. 46.73 1,308.44 5.00 140.00 1,448.44

   งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

     - ท่อเหล็กกล่องขนาด 2"x4" หนา 3.2 มม. 84.120 กก. 27.00 2,271.24 10.00 841.20 3,112.44

     - ท่อเหล็กกล่องขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม 154.200 กก. 27.00 4,163.40 10.00 1,542.00 5,705.40

     - ท่อเหล็กกล่องขนาด 1"x2" หนา 3.2 มม 64.320 กก. 27.00 1,736.64 10.00 643.20 2,379.84

3หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 97,932.93 93,297.12 14,263.00 24,559.21 117,856.38-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 117,856.38

4หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม (อาคารห้องนำ้)

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ /2566

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 193,615.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 193,615.50

หน้า 1

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23

193,615.50หมายเหตุ :  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

   งานหลังคา

    - แผ่นเหล็กรีดลอน (Matal sheet) มุงหลังคาสี

หนา 0.40 มม.

49.000 ตร.ม. 315.00 15,435.00 80.00 3,920.00 19,355.00

    - เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 17x150x3050 มม. 28.000 ม. 67.00 1,876.00 73.00 2,044.00 3,920.00

   งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

     - ผนังก่ออิฐบล๊อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม. 85.400 ตร.ม. 132.00 11,272.80 84.00 7,173.60 18,446.40

     - เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่นขนาด

7.5x10 ซม.)

64.000 ม. 120.00 7,680.00 62.00 3,968.00 11,648.00

   งานฉาบปูน และบุกระเบื้องผนัง

     - ฉาบปูนเรียบ 164.400 ตร.ม. 75.00 12,330.00 82.00 13,480.80 25,810.80

     - บุกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 8"x8" 70.800 ตร.ม. 260.00 18,408.00 166.00 11,752.80 30,160.80

     - บุหินทราย 20.800 ตร.ม. 360.00 7,488.00 220.00 4,576.00 12,064.00

2หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานผิวพื้นปูกระเบื้อง

     - พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 8"x8" 23.000 ตร.ม. 260.00 5,980.00 158.00 3,634.00 9,614.00

     - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 24"x24" 2.500 ตร.ม. 350.00 875.00 222.00 555.00 1,430.00

   งานประตู - หน้าต่าง

     - ประตู D1 4.000 ชุด 5,500.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00

     - ประตู D2 2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

   งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ

     - โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน 2.000 ชุด 1,080.00 2,160.00 150.00 300.00 2,460.00

     - โถส้วมนั่งราบแบบมีถังพักนำ้ 2.000 ชุด 4,995.00 9,990.00 450.00 900.00 10,890.00

     - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ 3.000 ชุด 1,441.50 4,324.50 450.00 1,350.00 5,674.50

     - โถปัสสาวะชาย 2.000 ชุด 1,040.00 2,080.00 450.00 900.00 2,980.00

     - อ่างนำ้หินขัดสำเร็จรูป 4.000 ถัง 600.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

     - กระจกเงาแบบติดผนัง 3.000 ชุด 500.00 1,500.00 70.00 210.00 1,710.00

3หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ราวแขวนผ้าแสตนเลส 4.000 ชุด 300.00 1,200.00 70.00 280.00 1,480.00

     - ฝักบัวอาบนำ้ชนิดสายอ่อน 2.000 ชุด 1,000.00 2,000.00 70.00 140.00 2,140.00

     - ก๊อกนำ้ขนาด 3/4" 6.000 อัน 197.00 1,182.00 25.00 150.00 1,332.00

     -

ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียมมีฝาครอบดักกลิ่น 2"

4.000 ชุด 200.00 800.00 75.00 300.00 1,100.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 22,292.50 137,981.30 2,957.00 55,634.20 193,615.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 193,615.50

4หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง (อาคารห้องนำ้)

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ /2566

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 19,991.58

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 19,991.58

หน้า 1

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23

19,991.58หมายเหตุ :  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

    - ท่อ pvc. ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4

เมตร ขนาด 3/4"

7.000 ท่อน 63.09 441.63 30.00 210.00 651.63

    - ท่อ pvc. ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4

เมตร ขนาด 2"

5.000 ท่อน 203.97 1,019.85 40.00 200.00 1,219.85

    - ท่อ pvc. ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4

เมตร ขนาด 4"

2.000 ท่อน 710.05 1,420.10 100.00 200.00 1,620.10

    - ค่าวัสดุต่อท่อ pvc. 1.000 งาน 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

    - บ่อพักสำเร็จรูปขนาด 60 ซม. 2.000 บ่อ 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

    - ถังบำบัดสำเร็จรูปไม่มีระบบอัดอากาศขนาด

1,600 ลิตร

1.000 ถัง 11,700.00 11,700.00 1,800.00 1,800.00 13,500.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 14,677.11 17,581.58 1,970.00 2,410.00 19,991.58-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 19,991.58

2หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ต่อจากของเดิม)(30.22.10.02)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง ระยองวังจันทร์พลงตาเอี่ยมตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ /2566

เทศบาลตำบลชุมแสง / เทศบาลตำบลชุมแสงหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 15,273.40

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 15,273.40

หน้า 1

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23

15,273.40หมายเหตุ :  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

    - สายไฟฟ้า THW. ขนาด 1x16 ตร.มม. .600 ม้วน 6,311.25 3,786.75 20.00 12.00 3,798.75

    - สายไฟฟ้า VAF. สายแบนแกนคู่ขนาด 2x1.5

ตร.มม.

.550 ม้วน 899.54 494.74 14.00 7.70 502.45

    - สายไฟฟ้า VAF. สายแบนแกนคู่ขนาด 2x2.5

ตร.มม

.400 ม้วน 1,413.56 565.42 16.00 6.40 571.82

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18

วัตต์

9.000 ชุด 500.00 4,500.00 115.00 1,035.00 5,535.00

    - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 9.000 ชุด 33.18 298.62 80.00 720.00 1,018.62

    - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่มีสายดิน 4.000 ชุด 128.44 513.76 90.00 360.00 873.76

    - ท่อร้อยสายไฟฟ้าขนาด 3/8" 24.000 ม. 10.00 240.00 20.00 480.00 720.00

    - ท่ออ่อน pvc. สำหรับร้อยสายไฟฟ้า 4.000 ม. 8.00 32.00 0.00 0.00 32.00

    - คอนเนคเตอร์ 7.000 ตัว 5.00 35.00 0.00 0.00 35.00

    - ข้องอ 90 องศา pvc. ขนาด 3/8" 6.000 อัน 5.00 30.00 0.00 0.00 30.00

2หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - กล่องจั้มสายไฟฟ้า 4.000 กล่อง 30.00 120.00 0.00 0.00 120.00

    - คลิปก้ามปู 24.000 อัน 4.00 96.00 0.00 0.00 96.00

    - บล๊อกกล่องลอยขนาด 2"x4" 2.000 อัน 15.00 30.00 0.00 0.00 30.00

    - บล๊อกกล่องลอยขนาด 4"x4" 2.000 อัน 20.00 40.00 0.00 0.00 40.00

    - หน้ากาก 2 ช่อง 2.000 อัน 25.00 50.00 0.00 0.00 50.00

    - หน้ากาก 4 ช่อง 1.000 อัน 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00

    - หน้ากาก 6 ช่อง 1.000 อัน 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00

    - คอนซูเมอร์ยูนิต 4 ช่อง 1.000 ชุด 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

    - แล็ก 2 ช่อง พร้อมลูกถ้วยและน๊อตยึด 1.000 ชุด 140.00 140.00 0.00 0.00 140.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 11,227.97 12,652.29 355.00 2,621.10 15,273.40-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 15,273.40

3หน้า

พรชัย สังข์สัจจธรรม

09 กุมภาพันธ์ 2566 14:26:23


