
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   1 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

1      กรณีฐานรากแผ่
1.1  งานวางผงั 70.00              ม.
1.2  ขดุดินพร้อมถมกลบั 36.00              ลบม.
1.3  งานดินถมพ้ืนบริเวณ 1,600.00         ลบม.
1.4  งานเสาเขม็รูปตวัไอ          18 x 18 x 16.00 ม. 27.00              ตน้
1.5 งานสกดัเสา 27.00              ตน้

รวม(1)
2      งานโครงสร้าง

2.1  ทรายถมรองพ้ืน 106.00            ลบม.
2.2  คอนกรีตโครงสร้าง 1 :2 : 4 34.00              ลบม.
2.3  RB 6 ม.ม. 270.00            เส้น
2.4  RB  12  ม.ม. 165.00            เส้น
2.5  DB 16 ม.ม. 15.00              เส้น
2.6  ไมแ้บบทัว่ไป 170.00            ตรม.
2.7  ตะปู 55.00              ก.ก.
2.8  ลวดผกูเหลก็เบอร์ 18 70.00              ก.ก.

รวม(2)

(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   2 / 11

หมายเหตุ

                ประทบัตรา ห้าง/ ร้าน/ บริษทั (ถา้มี)

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

3      งานหลงัคา
3.1  ครอบมุมกระเบ้ืองลอนคู่สี 115.00            คู่
3.2  ครอบสามทาง 5.00                แผน่
3.3  ครอบหางมน 10.00              แผน่
3.2  กระเบ้ืองลอนคู่สี ขนาด0.50x1.20 ม. หนา 5 ม.ม. 620.00            แผน่
3.3  ขอยดึ 7" 770.00            ตวั
3.4  แปเหลก็ C 100x50x20x2.3 ม.ม. 37.00              ท่อน
3.5  แปเหลก็ C 100x50x20x3.2 ม.ม. 9.00                ท่อน
3.6  เหลก็ C 150x50x20x3.2 ม.ม. 20.00              ท่อน
3.7  เหลก็ dia.1/12"x3.2 ม.ม. 25.00              ท่อน
3.8  เหลก็ dia.2"x3.2 ม.ม. 18.00              ท่อน
3.9  น๊อต dia.15 ม.ม.x 0.50 ม. 32.00              ตวั
3.10  Plate หนา 9 ม.ม.ขนาด 0.20x 0.20 ม. 8.00                แผน่
3.11  ตะเฆ่รางสงักะสี 11.00              ม.
3.12  เชิงชายไม ้ทบั เชิงชายไมส้งัเคราะห์ 66.00              ม.
3.13  คา่แรงงานท าโครงหลงัคา 3,275.00         กก.
3.14  คา่แรงงานมุงหลงัคา 242.00            ตร.ม.

รวม(3)

(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   3 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี

                ประทบัตรา ห้าง/ ร้าน/ บริษทั (ถา้มี)

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

4      งานผนัง
4.1  ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ 140.00            ตรม.
4.2  ปูนฉาบผนงั 275.00            ตรม.
4.3.  ปูนฉาบโครงสร้าง 70.00              ตรม.
4.4  เอน็คสล. 180.00            ม.

รวม(4)
5      งานพ้ืน

5.1  พ.1 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบผิวดา้น 12"x12" 20.00              ตรม.
5.2  พ.2 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบผิวมนั 12"x12" 136.00            ตรม.
5.3  พ.4 พ้ืนขดัหยาบ(เซาะร่อง) 10.00              ตรม.

รวม(5)
6      งานฝ้าเพดาน

6.1  ฝ.1 ฝ้ายบิซัม่บอร์ดหนา 9 ม.ม.เคร่าเหลก็ 136.00            ตรม.
6.2  ฝ.2 ฝ้ายิบซัม่บอร์ดทนความช้ืนนา 9 ม.ม.เคร่าเหล็ก 15.00              ตรม.
6.3  ฝ.3 ฝ้าระแนงไมส้ าเร็จรูป 72.00              ตรม.

รวม(6)

(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   4 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

                ประทบัตรา ห้าง/ ร้าน/ บริษทั (ถา้มี)

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

7      งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์
7.1  ป.1 1.00                ชุด
7.2  ป.2 3.00                ชุด
7.3  น.1 11.00              ชุด
7.4  น.2 4.00                ชุด

รวม(7)
8      งานไฟฟ้า

8.1  โคมFLU.ครอบสะทอ้นแสง 2x36วตัต์ 14.00              ชุด
8.2  โคมflu.ชนิดกา้งปลา 1x36 วตัต์ 14.00              ชุด
8.3  ดวงโคมแกว้ซาลาเปา ขนาด 1x32 วตัต์ 2.00                ชุด
8.4  สวิตซ์ตดัตอนอตัโนมติั 1.00                ชุด
8.5  สวิตซ์ชนิดฝังผนงั 16.00              ชุด
8.6  ปลัก๊ชนิดฝังผนงั 10.00              ชุด
8.7  เตา้รับทีวี 8.00                ชุด
8.8  เตา้รับโทรศพัท์ 8.00                ชุด
8.9  ดวงโคมไฟฉุกเฉิน 2.00                ชุด
8.10 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1.00                ชุด
8.11  แผงควบคุมไฟฟ้า 1.00                ชุด
8.12 อุปกรณ์อ่ืนๆ สายไฟฟ้าชนิดต่างๆ ท่ีตอ้งใช้ เหมารวม  -

รวม(8)
(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   5 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี -
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ



รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

9      งานทาสี
9.1  ทาสีน ้าพลาสติก 345.00            ตรม.

รวม(9)
10      งานอื่นๆ

10.1  งานราวสแตนเลส dia.2" 14.00              ม.
รวม(10)

ก. รวมค่าวสัดุ + ค่าแรงงาน
ข. ค่า Factor F

รวมราคาค่างานเบือ้งต้น(1) - (10)

(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   6 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี -
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

                ประทบัตรา ห้าง/ ร้าน/ บริษทั (ถา้มี)

หมายเหตุ

หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

ล าดบัที่ รายการ จ านวน



ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

1      งานฐานราก
งานเขม็ + ฐานราก
1.1  งานวางผงั 48.00              ม.
1.2  ขดุดิน 19.00              ลบม.
1.3 เขม็          18 x 18 x16.00  ม. 10.00              ตน้
1.3  ทรายหยาบรองพ้ืน 1.00                ลบม.
1.4  คอนกรีตหยาบ 1:3:5 0.50                ลบม.

รวม(1)
2      งานโครงสร้าง

2.1  ทรายถมรองพ้ืน 8.00                ลบม.
2.2  คอนกรีตโครงสร้าง 1 :2 : 4 16.00              ลบม.
2.3  RB 6 ม.ม. 50.00              เส้น
2.4  RB  12  ม.ม. 95.00              เส้น
2.5  DB 16 ม.ม. -                  เส้น
2.6  ไมแ้บบทัว่ไป 115.00            ตรม.
2.7  ตะปู 30.00              ก.ก.
2.8  ลวดผกูเหลก็เบอร์ 18 35.00              ก.ก.

รวม(2)
(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   7 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี -
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

3      งานหลงัคา

หมายเหตุ

หน่วย

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน



3.1  ครอบมุมกระเบ้ืองลอนคู่ 65.00              คู่
3.2  กระเบ้ืองลอนคู่ ขนาด0.50x1.20 ม. หนา 5 ม.ม. 170.00            แผน่
3.3  ขอยดึ 7" 240.00            ตวั
3.4  แปเหลก็ C 100x50x20x2.3 ม.ม. 22.00              ท่อน
3.5  แปเหลก็ C 100x50x20x3.2 ม.ม. 10.00              ท่อน
3.6  เหลก็ C 150x50x20x3.2 ม.ม. -                  ท่อน
3.7  เหลก็ dia.2 " x 3.2 ม.ม. -                  ท่อน

3.8  เหลก็ dia.1  1"/2 x 3.2 ม.ม. 11.00              ท่อน
3.9  น๊อต dia.15 ม.ม.x 0.50 ม. 24.00              ตวั
3.10  Plate หนา 9 ม.ม.ขนาด 0.20x 0.20 ม. 6.00                แผน่
3.11  ตะเฆ่รางสงักะสี -                  ม.
3.12  เชิงชายไมท้บัเชิงชายไมส้ าเร็จรูป 46.00              ม.
3.13  คา่แรงงานท าโครงหลงัคา 780.00            ก.ก.
3.14  คา่แรงงานมุงหลงัคา 128.00            ตรม.

รวม(3)

(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   8 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี -
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

4      งานผนัง

                ประทบัตรา ห้าง/ ร้าน/ บริษทั (ถา้มี)

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



4.1  ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ 130.00            ตรม.
4.2  ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบ 8' x 8" 125.00            ตรม.
4.3  ปูนฉาบผนงั 225.00            ตรม.
4.3.  ปูนฉาบโครงสร้าง 40.00              ตรม.
4.4  เอน็คสล. 90.00              ม.

รวม(4)
5      งานพืน้

5.1  พ.3 พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ 8"x8" 56.00              ตรม.
5.2  พ.4 พ้ืนผิวขดัหยาบ 14.00              ตรม.

รวม(5)
6      งานฝ้าเพดาน

6.1  ฝ.2 ฝ้ายิบซัม่บอร์ดทนความช้ืนนา 9 ม.ม.เคร่าเหล็ก 136.00            ตรม.
6.3  ฝ.3 ฝ้าระแนงไมส้ าเร็จรูป 50.00              ตรม.

รวม(6)

(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี   9 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

7      งานประตู + หน้าต่าง + อุปกรณ์
7.1  ป.3 1.00                ชุด
7.2  ป.4 2.00                ชุด

                ประทบัตรา ห้าง/ ร้าน/ บริษทั (ถา้มี)

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



7.3  ป.5 4.00                ชุด
7.4  น.1 1.00                ชุด
7.5  น.2 2.00                ชุด
7.6  น.3 4.00                ชุด
7.7  น.4 5.00                ชุด

รวม(7)
8      งานไฟฟ้า

8.1  โคมFLU.ครอบสะทอ้นแสง 2x36วตัต์ 2.00                ชุด
8.2  โคมflu.ชนิดกา้งปลา 1x36 วตัต์ 14.00              ชุด
8.3  ดวงโคมแกว้ซาลเปา 8" ขนาด 1x32 วตัต์ 6.00                ชุด
8.4  สวิตซ์ชนิดฝังผนงั 9.00                ชุด
8.5  ปลัก๊ชนิดฝังผนงั 2.00                ชุด
8.6  แผงควบคุมไฟฟ้า 1.00                ชุด
8.7 อุปกรณ์อ่ืนๆ สายไฟฟ้าชนิดต่างๆ ท่ีใช(้เหมารวม) 1.00                งาน
8.8 ถงัดบัเพลิงมือถือ 5.00                ชุด

รวม(8)
(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี  10 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

9      งานสุขภณัฑ์สีขาว
9.1  โถส้วมชกัโครก  TF 2186 4.00                ชุด
9.2  อ่างลา้งหนา้ชนิดฝังเคาทเ์ตอร์ 1 หลุม 1.00                ชุด

                ประทบัตรา ห้าง/ ร้าน/ บริษทั (ถา้มี)

หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน



9.3  อ่างลา้งหนา้ชนิดฝังเคาทเ์ตอร์ 4 หลุม 2.00                ชุด
รวม(9)

10 งานระบบสุขาภบิาล
10.1  บ่อดกัไขมนั  จุไม่นอ้ยกวา่  30  ลิตร 1.00                ชุด
10.2  บ่อเกรอะ  บ่อกรองส าเร็จรูป  ขนาด  1,000  ลิตร 1.00                ชุด
10.3  งานเดินท่อประปา, ท่อน ้าโสโครก, ท่อน ้าทิ้ง 1.00                (เหมารวม)

รวม(10)
11 งานป้ายโครงการ

11.1  ป้ายช่ือโครงการก่อสร้าง 1.00                ป้าย
11.2  ป้ายแนะน าโครงการก่อสร้าง 1.00                ป้าย

รวม(11)

ก. รวมค่าวสัดุ + ค่าแรงงาน
ข. ค่า Factor 
ค. งานไม่คดิ Factor F 

(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   อาคารศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ ขนาด 51-80 คน(สถ.ศดพ.2)     แผน่ท่ี  11 / 11
สถานที่ก่อสร้าง        บา้นโนนแกว้   หมู่ท่ี 4  ต าบลหนองพนัทา  อ  าเภอโซ่พิสยั  จงัหวดับึงกาฬ แบบเลขที่    รายการเฉพาะแห่ง รายการท่ี
ผู้ยืน่เสนอราคา ยืน่เสนอราคาเมื่อวนัที่    

รวม

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ค่าวสัดุและแรงงาน

12 งานพืน้ คสล. 
12.1 ปรับดิน 450.00            ตร.ม.
12.2  ทรายหยาบ  23.00              ลบ.ม.
12.3  เหลก็วายเมช  450.00            ตร.ม.

หมายเหตุ

รวมราคาค่างานก่อสร้างเบือ้งต้น (1 - 10) + 11(งานไม่คดิค่า  Factor F)

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรงงาน



12.4  คอนกรีตโครงสร้าง   1 : 2 : 4 67.50              ลบ.ม.
12.5  เหลก็  DB  ขนาดเส้นผา่ศนูยก์ลาง   16  มม. 15.00              เส้น
12.6  ยางมะตอย 30.00              ลิตร
12.7  โฟม 5.00                แผน่

ก. รวมค่าวสัดุ + ค่าแรงงาน
ข. ค่า Factor F

รวมราคาค่างานก่อสร้างเบือ้งต้น (12)

(ลงช่ือ) ผูย้ืน่เสนอราคา
             (....................................................................)
                ประทบัตรา ห้าง/ ร้าน/ บริษทั (ถา้มี)
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