
 

แบบ บก.01 

   

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและราคากลางในงานจา้งกอ่สร้าง 

 

 
1. ช่ือโครงการ ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์  

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  สพป.ยะลา เขต  1 
 
 2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 7,751,000.00 บาท 
 3. ลักษณะงาน 
       โดยสังเขป แบบหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์  ตามรูปแบบรายการ 
 4.  ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2563  เป็นเงิน  7,751,000.00  บาท 
 5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( แบบ ปร.4 ) 
        5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ( แบบ ปร.5 ) 
        5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ( แบบ ปร. 6) 
 6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายภาณุพงศ์ พรหมอินทร์            ประธานกรรมการ 
       6.2  นางสาวอาตีกะห์  หะยีปุเตะ          กรรมการ 
       6.3  นายมะรอยี  อดุลยศาสน์              กรรมการ 
 

 

  

  ลงช่ือ                        ประธานกรรมการ        ลงช่ือ                  กรรมการ        ลงช่ือ                    กรรมการ 

    (นายภานุพงศ์ พรหมอินทร)์                     (นางสาวอาตีกะห ์ หะยีปุเตะ)         (นายมะรอยี  อดุลยศาสน์)   

 

- ชอบ 

- อนุมัติ 

   ลงช่ือ                         

                                 (นางรอยทรง การีอูมา) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 

 

 



แบบ ปร.6

งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38

สถานท่ีกอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน จังหวัด  ยะลา

แบบ  ปร.4(ก) (ข) ปร.5(ก) (ข)  ปร.6  และ  Factor  F    ท้ังหมด      จ านวน   18    แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันท่ี   15 ธันวาคม 2563 ปรับราคาเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

ค่ากอ่สร้าง

หน่วย  : (บาท)

สรุป

1 ส่วนท่ี  1  ค่ากอ่สร้าง 7,274,000.00                               

2 ส่วนท่ี  2  ค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 477,000.00                                 

3 ส่วนท่ี  3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเปน็ต้องมี -

รวมค่ากอ่สร้างเปน็เงินท้ังส้ิน 7,751,000.00 **

(เจ็ดล้านเจ็ดแสนหา้หมื่นหนึง่พันบาทถ้วน)
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สรุป

ล าดับท่ี รายการ หมายเหตุ

หน่วยงาน  โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ

                        สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคารท้ังหมด

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประมาณราคา  ลงช่ือ  

    (นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์) 

 

 

รับรองความถูกต้อง  ลงช่ือ 

      (นางรอยทรง  การีอูมา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปร.5

  สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน จังหวัด  ยะลา

  หน่วยงาน  โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ

  แบบ  ปร.4(ก)  ที่แนบ จ านวน   12    แผ่น

  ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ค่างานต้นทนุ  รวมเปน้เงิน

 หน่วย : บาท  (บาท)

1 5,605,116.89 1.2978 7,274,320.70

 เงินจ่ายล่วงหน้า..........      0.00 %

 เงินประกนัผลงานหกั.......  0.00 %

 ดอกเบี้ยเงินกู.้..............   7.00 %

 ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม..........   7.00 %

7,274,320.70

7,274,000.00 **

         ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 926                        ตารางเมตร

         เฉล่ียค่าประมาณราคา 7,855                     บาท / ตารางเมตร
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                              สรุปค่ากอ่สร้าง

  งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38

รวมค่ากอ่สร้าง

                                       (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)                                 ยอดสุทธิ

Factor  Fล าดับ รายการ หมายเหตุ

เง่ือนไข

ส่วนที่  1  ค่างานต้นทนุ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประมาณราคา  ลงช่ือ  

    (นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์) 

 

รับรองความถูกต้อง  ลงช่ือ 

      (นางรอยทรง  การีอูมา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด  ยะลา

ประมาณราคาโดย ประมาณการเมื่อวันที่   

ปรับราคาโดย ปรับราคาเมื่อวันที่     

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

สรุป  ส่วนที่  1  ค่างานต้นทนุ

กลุ่มงานที่  1

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,094,313.89 546,622.00 2,640,935.89

2 งานสถาปตัยกรรม รวม 1,864,193.00 657,354.00 2,521,547.00

3 งานระบบสุขาภบิาล ดับเพลิง  และปอ้งกนัอัคคีภยั รวม 183,600.00 12,335.00 195,935.00

4 งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร รวม 182,975.00 32,350.00 215,325.00

5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวม 25,164.00 6,210.00 31,374.00

6 งานระบบลิฟทแ์ละบนัไดเล่ือน รวม -                         -                  -                       -                                   

7 งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่น ๆ รวม -                         -                  -                       -                                   

รวมค่างานกลุ่มที่  1 4,350,245.89 1,254,871.00 5,605,116.89

กลุ่มงานที่  2

1 งานครุภณัฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า -                         -                       -                                   

2 งานตกแต่งภายในอาคาร -                         -                       -                                   

รวมค่างานกลุ่มที่  2 -                         -                       -                                   

กลุ่มงานที่ 3

1 งานภมูิทศัน์ -                         -                       -                                   

2 งานผังบริเวณและงานกอ่สร้างประกอบอื่น ๆ -                         -                       -                                   

รวมค่างานกลุ่มที่  3 -                         -                       -                                   

4,350,245.89 1,254,871.00 5,605,116.89

แผ่นที่ 1/12

รวมค่างานส่วนที่  1  ทั้งหมด
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หมายเหตุ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        ลงชื่อ                             ประธานกรรมการ                          ลงชื่อ                                           กรรมการ                      ลงชื่อ                                      กรรมการ 

              (นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์)                                                     (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปุเตะ)                                              (นายมะรอยี   อดุลยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ส่วนที่  ค่างานต้นทนุ  (ค านวณในราคาทนุ)
กลุ่มงานที่  1

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
1.1 งานดิน  หนิ  ทราย  และฐานราก
     - ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน) 65 ลบ.ม. -                         -                             125.00 8,125.00 8,125.00
     - ทรายหยาบรองกน้ฐานราก 4 ลบ.ม. 360.00 1,440.00 91.00 364.00 1,804.00
     - คอนกรีตหยาบรองกน้ฐานราก  1:3:5 4 ลบ.ม. 1,400.00 5,600.00 398.00 1,592.00 7,192.00
     - ทรายถมอดัแน่น 50 ลบ.ม. 325.00 16,250.00 99.00 4,950.00 21,200.00

รวมงาน ข้อ 1.1 23,290.00 15,031.00 38,321.00
1.2 งานตอกเสาเข็ม
     - เสาเข็ม คอร.ส่ีเหล่ียมตัน ขนาด 0.22×0.22×21.00 เมตร 60 ต้น 5,590.00 335,400.00 1,120.00 67,200.00 402,600.00
     - ค่าสกดัหวัเสาเข็ม 60 ต้น -                         -                             200.00 12,000.00 12,000.00

รวมงาน ข้อ 1.2 335,400.00 79,200.00 414,600.00
1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต
     - ไม้แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 900 ลบ.ฟ 400.00 360,000.00 -                       -                    360,000.00
     - ไม่คร่าว 270 ลบ.ฟ 400.00 108,000.00 -                       -                    108,000.00
     - ไม้ค้ ายัน 450 ต้น 28.00 12,600.00 -                       -                    12,600.00
     - ตะปขูนาดต่างๆ 375 กก. 27.00 10,125.00 -                       -                    10,125.00
     - ค่าแรงไม้แบบ 1,500 ตร.ม. -                         -                             133.00 199,500.00 199,500.00

รวมงาน ข้อ 1.3 490,725.00 199,500.00 690,225.00
1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง
     - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม./210 กก./ตร.ซม 137 ลบ.ม. 2,309.00 316,333.00 485.00 66,445.00 382,778.00

รวมงาน ข้อ 1.4 316,333.00 66,445.00 382,778.00

แผ่นที่ 2/12

หมายเหตุ
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รายการปริมาณงานและราคา

สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ลงชื่อ                             ประธานกรรมการ                          ลงชื่อ                                           กรรมการ                      ลงชื่อ                                      กรรมการ 

              (นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์)                                                     (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปุเตะ)                                              (นายมะรอยี   อดุลยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กกลม  SR 24 ขนาด Ø 6 มม. 3.45 ตัน 20,367.00 70,266.15 4,100.00 14,145.00 84,411.15

     - เหล็กกลม  SR 24 ขนาด Ø 9 มม. 4.50 ตัน 19,553.00 87,988.50 4,100.00 18,450.00 106,438.50

     - เหล็กข้อออ้ย  SD 30 ขนาด Ø 12 มม. 3.40 ตัน 19,731.00 67,085.40 3,300.00 11,220.00 78,305.40

     - เหล็กข้อออ้ย  SD 30 ขนาด Ø 16 มม. 1.50 ตัน 19,664.00 29,496.00 3,300.00 4,950.00 34,446.00

     - เหล็กข้อออ้ย  SD 30 ขนาด Ø 20 มม. 8.49 ตัน 19,516.00 165,690.84 2,900.00 24,621.00 190,311.84

     - เหล็กข้อออ้ย  SD 30 ขนาด Ø 25 มม. 10.5 ตัน 19,710.00 206,955.00 2,900.00 30,450.00 237,405.00

     - ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง  (เบอร์  18 ) 955 กก. 26.00 24,830.00 -                      -                      24,830.00

รวมงานข้อ  1.5 652,311.89               103,836.00           756,147.89

1.6 งานพื้นส าเร็จรูป

     - พื้นส าเร็จรูปน้ าหนักปลอดภยั 300 กก. / ตร.ม 442.00 ตร.ม. 235.00 103,870.00 25.00 11,050.00 114,920.00

     - คอนกรีตทบัหน้าพื้นส าเร็จรูป 442.00 ตร.ม. 110.00 48,620.00 30.00 13,260.00 61,880.00

     - ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป 442.00 ตร.ม. 27.00 11,934.00 5.00 2,210.00 14,144.00

รวมงานข้อ  1.6 164,424.00               26,520.00             190,944.00            

1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก

     - เหล็กตัวชี 100×50×20×2.3 มม. 86 ทอ่น 679.00 58,394.00 340.00 29,240.00 87,634.00

     - เหล็กฉาก 60×60×3.2 มม. 70 ทอ่น 415.00 29,050.00 173.00 12,110.00 41,160.00

     - แผ่นเหล็ก 4'×8' หนา 4 มม. 2 แผ่น 2,143.00 4,286.00 940.00 1,880.00 6,166.00

     - น๊อตเหล็ก Ø 20 มม. ยาว 0.25 เมตร 96 ตัว 50.00 4,800.00 10.00                   960.00                 5,760.00

     - ทาสีกนัสนิมโครงหลังคา 340 ตร.ม. 45.00 15,300.00 35.00 11,900.00 27,200.00

รวมงานข้อ  1.7 111,830.00 56,090.00 167,920.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด 2,094,313.89 546,622.00           2,640,935.89

แผ่นที่ 3/12
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หมายเหตุ

รายการปริมาณงานและราคา

สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ลงชื่อ                                   ประธานกรรมการ                          ลงชื่อ                                        กรรมการ                       ลงชื่อ                             กรรมการ 

                           (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                       (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปุเตะ)                                        (นายมะรอยี     อดุลยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน
2 งานสถาบตัยกรรม

2.1 งานมุมหลังคา

     - กระเบื้องลอนคู่ 0.50 × 1.20 เมตร ( สี) 900                แผ่น 67.00 60,300.00 -                   -                    60,300.00
     - ครอบกระเบื้องลอนคู่ ( สี) 90                  แผ่น 67.00 6,030.00 -                   -                    6,030.00

     - อลูมิเนียมฟอยล์กนัความร้อน 2 หน้า 405                ตร.ม. 65.00 26,325.00 25.00                10,125.00           36,450.00
     - น๊อตยึดกระเบื้อง 1,080             ตัว 6.00 6,480.00 -                   -                    6,480.00

     - เชิงชายไม้เนื้องแข็ง 1"  × 8"  + ทบัเชิงชาย 100                เมตร 216.00 21,600.00 94.00                9,400.00             31,000.00

     - ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา 405                ตร.ม. -                    -                      70.00                28,350.00           28,350.00
รวมงานข้อ 2.1 120,735.00 47,875.00 168,610.00

2.2 งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กซุบสังกะสี 270                ตร.ม. 335.00 90,450.00 75.00                20,250.00           110,700.00
     - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวทบีาร์ 152                ตร.ม. 300.00 45,600.00 52.00                7,904.00             53,504.00

     - บวัฝ้าเพดาน ขนาด 1/2"  × 2"  246                เมตร 27.00 6,642.00 45.00                11,070.00           17,712.00

     - ทาสีน้ าอะครีลิค 100% ฝ้าเพดาน 422                ตร.ม. 45.00 18,990.00 30.00                12,660.00           31,650.00
รวมงานข้อ 2.2 161,682.00 51,884.00 213,566.00

2.3 งานพื้น
     - พื้นปาร์เกไ้ม้เนื้อแข็ง 343                ตร.ม. 1,250.00 428,750.00 115.00              39,445.00           468,195.00

     - พื้นผิวขัดมันเรียบ 445                ตร.ม. 95.00 42,275.00 82.00                36,490.00           78,765.00

     - พื้นปกูระเบื้องเซรมิค ขนาด 8"  ×8"  115                ตร.ม. 302.00 34,730.00 158.00              18,170.00           52,900.00

     - พื้น ค.ส.ล. ผิวทบัด้วยสาร BITUMEN 49                  ตร.ม. 150.00 7,350.00 50.00                2,450.00             9,800.00

     - พื้นปบูล๊อกถนน หนา 6 ซม. 106                ตร.ม. 331.00 35,086.00 55.00                5,830.00             40,916.00

     - ขอบคันหนิคอนกรีตทางเทา้ ยาว 1.00 เมตร 90                  เมตร 200.00 18,000.00 50.00                4,500.00             22,500.00
รวมงานข้อ 2.3 566,191.00 106,885.00 673,076.00

แผ่นที่ 4/12

ST64079 แบบหอนอน 38

หมายเหตุ

รายการปริมาณงานและราคา

สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ลงชื่อ                              ประธานกรรมการ                          ลงชื่อ                                   กรรมการ                     ลงชื่อ                                กรรมการ 

                               (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                               (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปุเตะ)                                       (นายมะรอยี     อดุลยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

2.4 งานผนัง

    - ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อก หนา 7 ซม. 728 ตร.ม. 122.00 88,816.00 80.00 58,240.00 147,056.00
    - ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อกกนัฝนล้ินคู่ 30 ตร.ม. 540.00 16,200.00 89.00 2,670.00 18,870.00

    - ผนังกอ่คอนกรีตบล๊อก 2 ชั้น เต็มหน้าคาน 60 ตร.ม. 249.00 14,940.00 120.00 7,200.00 22,140.00

    - ผนังกอ่บล๊อกแกว้ขาว 10 ตร.ม. 1,462.00 14,620.00 150.00 1,500.00 16,120.00
    - ผนังกอ่บล๊อกซ่องลม หนา 9 ซม. 20 ตร.ม. 280.00 5,600.00 89.00 1,780.00 7,380.00

    - ผนังบกุกระเบื้องเคลือบ ขนาด  1"×4" 150 ตร.ม. 350.00 52,500.00 201.00 30,150.00 82,650.00
รวมงานข้อ 2.4 192,676.00 101,540.00 294,216.00

2.5 งานบวัเชิงผนัง

    - บวัเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"×4" 226 เมตร 70.00 15,820.00 50.00 11,300.00 27,120.00
    - ทาสีน้ ามันบวัเชิงผนังไม้ 226 เมตร 10.00 2,260.00 20.00 4,520.00 6,780.00

รวมงานข้อ 2.5 18,080.00 15,820.00 33,900.00
2.6 งานฉาบปนู

     - ฉาบปนูเรียบผนัง 1300 ตร.ม. 75.00 97,500.00 82.00 106,600.00 204,100.00

     - ฉาบปนูเรียบโครงสร้าง 1,200 ตร.ม. 80.00 96,000.00 100.00 120,000.00 216,000.00
รวมงานข้อ 2.6 193,500.00 226,600.00 420,100.00

แผ่นที่ 5/12

ST64079 แบบหอนอน 38
รายการปริมาณงานและราคา

สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ลงชื่อ                              ประธานกรรมการ                          ลงชื่อ                                  กรรมการ                             ลงชื่อ                               กรรมการ 

                                    (นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์)                                           (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปุเตะ)                                          (นายมะรอยี     อดุลยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)
จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบบอากาศ
     - ประตู ป.1 พร้อมอปุกรณ์ 4 ชุด 7,253.00 29,012.00 รวมค่าแรง -                 29,012.00
     - ประตู ป.หอ้งน้ า + ผนังส าเร็จรูป 16 ชุด 4,580.00 73,280.00 รวมค่าแรง -                 73,280.00
     - ประตู ป.3 พร้อมอปุกรณ์ 8 ชุด 3,250.00 26,000.00 รวมค่าแรง -                 26,000.00
     - ประตู ป.4 พร้อมอปุกรณ์ 4 ชุด 2,870.00 11,480.00 รวมค่าแรง -                 11,480.00
     - ประตู ป.5 พร้อมอปุกรณ์ 2 ชุด 2,870.00 5,740.00 รวมค่าแรง -                 5,740.00
     - ประตู ป.6 พร้อมอปุกรณ์ + มุ้งลวด 4 ชุด 2,985.00 11,940.00 รวมค่าแรง -                 11,940.00
     - หน้าต่าง น.1 พร้อมอปุกรณ์ + มุ้งลวด 4 ชุด 2,570.00 10,280.00 รวมค่าแรง -                 10,280.00
     - หน้าต่าง น.2 พร้อมอปุกรณ์ + มุ้งลวด 56 ชุด 2,700.00 151,200.00 รวมค่าแรง -                 151,200.00
     - หน้าต่าง น.3 พร้อมอปุกรณ์ 4 ชุด 1,005.00 4,020.00 รวมค่าแรง -                 4,020.00
     - หน้าต่าง น.4 พร้อมอปุกรณ์ + มุ้งลวด 6 ชุด 2,380.00 14,280.00 รวมค่าแรง -                 14,280.00
     - หน้าต่าง น.5 พร้อมอปุกรณ์ 4 ชุด 3,480.00 13,920.00 รวมค่าแรง -                 13,920.00
     - หน้าต่าง น.6 พร้อมอปุกรณ์ 4 ชุด 1,280.00 5,120.00 รวมค่าแรง -                 5,120.00

รวมงานข้อ 2.7 356,272.00 -                 356,272.00
2.8 งานตกแต่งผิวบนัได + บนัไดเหล็ก
      - ชานพักบนัไดผิวขัดมันเรียบ 26 ตร.ม. 95.00 2,470.00 82.00 2,132.00 4,602.00
      - ชั้นบนัได ผิวขัดมันเรียบ 115 เมตร 95.00 10,925.00 82.00 9,430.00 20,355.00
      - จมูกบนัไดทองเหลืองมีแถบยางกนัล่ืน 115 เมตร 310.00 35,650.00 40.00 4,600.00 40,250.00
      - ราวบนัไดไม้เนือ้แข็ง 2"×4" 28 เมตร 159.00 4,452.00 161.00 4,508.00 8,960.00

รวมงานข้อ 2.8 53,497.00 20,670.00 74,167.00

แผ่นท่ี 6/12

ST64079 แบบหอนอน 38
รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีกอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ                          ลงช่ือ                                           กรรมการ                       ลงช่ือ                                                กรรมการ 

                                    (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                              (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปเุตะ)                                              (นายมะรอยี     อดลุยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

2.9 งานสุขภณัฑ์และอปุกรณ์หอ้งน้ า-ส้วม

      - ส้วมนัง่ยองแบบราดน้ า (ขาว) 12                  ชุด 1,165.00 13,980.00 150.00               1,800.00           15,780.00

      - อา่งล้างหน้าแบบแขวน (ขาว) 4                    ชุด 2,300.00 9,200.00 450.00               1,800.00           11,000.00

      - อา่งล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ (ขาว) 8                    ชุด 3,500.00 28,000.00 450.00               3,600.00           31,600.00

      - ฝักบวัอาบน้ าชนิดสายออ่น 12                  ชุด 400.00 4,800.00 70.00                840.00              5,640.00

      - กอ๊กน้ าโครเมี่ยม 16                  อนั 125.00 2,000.00 25.00                400.00              2,400.00

      - ท่ีใส่สบู ่(ขาว) 8                    ท่ี 370.00 2,960.00 120.00               960.00              3,920.00

      - ตะขอแขวนเส้ือ 20                  อนั 100.00 2,000.00 70.00                1,400.00           3,400.00

      - กระจกเงากรอบอลูมีเนียม 4                    ท่ี 280.00 1,120.00 70.00                280.00              1,400.00

รวมงานข้อ 2.9 64,060.00 11,080.00 75,140.00

2.10 งานทาสี

       - ทาสีน้ าอะครีลิค 100 % 2,500             ตร.ม. 55.00 137,500.00 30.00 75,000.00 212,500.00

รวมงาน 2.10 137,500.00 75,000.00 212,500.00

2.11 งานเบด็เตล็ด - งานอืน่ๆ

รวมงานข้อ  2.11 -                       -                   -                       

รวมค่างานสถาปตัยกรรมท้ังหมด รวม 1,864,193.00 657,354.00 2,521,547.00

แผ่นท่ี 7/12

ST64079 แบบหอนอน 38

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีกอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ                          ลงช่ือ                                           กรรมการ                       ลงช่ือ                                                กรรมการ 

                    (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                              (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปเุตะ)                                              (นายมะรอยี     อดลุยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

3 งานระบบสุขาภบิาล ดับเพลิง และปอ้งกนัอคัคีภยั

3.1 งานเดินทอ่โสโครก

     - เดินทอ่ส้วม 12 จุด 1,500.00        18,000.00 รวมค่าแรง -             18,000.00

     - เดินทอ่อา่งล้างหน้า 12 จุด 900.00          10,800.00 รวมค่าแรง -             10,800.00

     - เดินทอ่น้ าทิ้ง 20 จุด 600.00          12,000.00 รวมค่าแรง -             12,000.00

     - เดินทอ่ระบายอากาศ 2 จุด 650.00          1,300.00 รวมค่าแรง -             1,300.00

รวมงานข้อ 3.1 42,100.00 -             42,100.00

3.2 งานเดินทอ่น้ าดี

     - เดินทอ่น้ าส้วม 12 จุด 600.00          7,200.00 รวมค่าแรง -             7,200.00

     - เดินทอ่น้ าอา่งล้างหน้า 12 จุด 600.00          7,200.00 รวมค่าแรง -             7,200.00

     - เดินทอ่กอ๊กน้ า 16 จุด 600.00          9,600.00 รวมค่าแรง -             9,600.00

     - เดินทอ่ฝักบวัอาบน้ า 12 จุด 600.00          7,200.00 รวมค่าแรง -             7,200.00

     - เดินทอ่น้ าฝนพีวีซี Ø 3" 50 เมตร 90.00 4,500.00 27.00 1,350.00 5,850.00

     - รางรับน้ าฝนสังกะสีเบอร์ 28 พร้อมขอรัดราง 81 เมตร 300.00 24,300.00 25.00 2,025.00 26,325.00

รวมงานข้อ 3.2 60,000.00 3,375.00 63,375.00

3.3 งานระบบสขุาภบิาลภายนอกอาคาร

      - ถังบ ำบดัน ้ำเสยี ขนำด 2,000 ระบบอดัอากาศ 2 จุด 37,300.00 74,600.00 4,480.00 8,960.00 83,560.00

รวมงานข้อ 3.3 74,600.00 8,960.00 83,560.00

3.4 งานระบบดับเพลิง

     - เคร่ืองดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ 6             ถัง 1,150.00        6,900.00         -               -             6,900.00          

รวมงานข้อ 3.4 6,900.00         -             6,900.00          

รวมค่างานระบบสุขาภบิาล ดับเพลิง และปอ้งกนัอคัคีภยัทั้งหมด รวม 183,600.00 12,335.00   195,935.00

แผ่นที่ 8/12

ST64079 แบบหอนอน 38

รายการปริมาณงานและราคา

สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ                          ลงช่ือ                                           กรรมการ                       ลงช่ือ                                                กรรมการ 

                                    (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                              (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปเุตะ)                                              (นายมะรอยี     อดลุยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

4 งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า

     - โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2×36 วัตต์

       2×40 วัตต์ ครอบพลาสติก 65 ชุด 1,920.00 124,800.00 150.00 9,750.00 134,550.00

รวมงานข้อ 4.1 124,800.00 9,750.00 134,550.00

4.2 งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปล๊ัก)

     - สวิทซ์เด่ียว 65 ชุด 52.00 3,380.00 80.00 5,200.00 8,580.00

     - เต้ารับไฟฟ้าแบบเด่ียว ชนดิมีกราวด์ 20 ชุด 130.00 2,600.00 90.00 1,800.00 4,400.00

รวมงานข้อ 4.2 5,980.00 7,000.00 12,980.00

4.3 งานเดินสายไฟ

     - เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม 65 ชุด 145.00 9,425.00 80.00 5,200.00 14,625.00

     - เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์ 65 ชุด 145.00 9,425.00 80.00 5,200.00 14,625.00

     - เดินสายไฟฟ้า เต้ารับ ชนดิมีกราวด์ 20 ชุด 430.00 8,600.00 110.00 2,200.00 10,800.00

รวมงานข้อ 4.3 27,450.00 12,600.00 40,050.00

4.4 งานแผงสวิทซ์และเซอร์กติเบรกเกอร์

     - ตู้เบรคเกอร์ ขนาด  12  ช่อง 3                  ชุด 5,215.00 15,645.00 500.00 1,500.00 17,145.00

     - เซฟต้ีสวิทซ์ ขนาด 200 แอมป์ 1                  ชุด 9,100.00 9,100.00 1,500.00 1,500.00 10,600.00

รวมงานข้อ 4.4 24,745.00 3,000.00 27,745.00

4.5 งานระบบสายล่อฟ้า

รวมงานข้อ 4.4 -                      -                    -                        

รวมค่างานระบบไฟฟ้าและส่ือสารทัง้หมด รวม 182,975.00 32,350.00 215,325.00

แผ่นที ่9/12

ST64079 แบบหอนอน 38

รายการปริมาณงานและราคา

สถานทีก่อ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ                          ลงช่ือ                                           กรรมการ                       ลงช่ือ                                                กรรมการ 

                                    (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                              (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปเุตะ)                                              (นายมะรอยี     อดลุยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

5 งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ

5.1  เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

รวมงานข้อ 5.1 -                 -                -                       

5.2 งานพัดลมระบายอากาศ

      - พัดลมเพดานแบบโคจร ( ส่ายรอบตัว)ขนาด 16" 18           ชุด 1,398.00 25,164.00 345.00 6,210.00 31,374.00

รวมงานข้อ 5.2 25,164.00 6,210.00 31,374.00

รวมคา่งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศท ัง้หมด 25,164.00 6,210.00 31,374.00

6 งานระบบลฟิทแ์ละบนัไดเลือ่น

6.1 งานระบบลิฟท์

รวมงานข้อ 6.1 -                 -                -                       

6.2 งานบนัไดเล่ือน

รวมงานข้อ 6.2 -                 -                -                       

รวมค่างานระบบลิฟทแ์ละบนัไดเล่ือนทัง้หมด -                 -                -                       

7.1 งานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ

รวมงานข้อ 7.1 -                 -                -                       

7.2 งานระบบอื่อนๆทีเ่กีย่วข้อง

รวมงานข้อ 7.2 -                 -                -                       

รวมค่างานระบบเคร่ืองกลและระบบพิเศษอื่นๆ ทัง้หมด รวม -                 -                -                       

แผ่นที่ 10/12

ST64079 แบบหอนอน 38

รายการปริมาณงานและราคา

สถานทีก่อ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ                          ลงช่ือ                                           กรรมการ                       ลงช่ือ                                                กรรมการ 

                                     (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                              (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปเุตะ)                                              (นายมะรอยี     อดลุยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

กลุ่มงานที่ 2

1 งานครุภณัฑ์จัดจ้างหรือส่ังท า

1.1 ครุภณัฑ์สร้างกบัที่

รวมงานข้อ 1.1 -                  -                  -                  

รวมค่างานครุภณัฑ์จัดจ้างหรือส่ังท าทั้งหมด รวม -                  -                  -                  

งานตกแต่งภายในอาคาร

2.1 งานเวทหีอ้งประชุม

รวมงานข้อ 2.1 -                  -                  -                  

รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด รวม -                  -                  -                  

แผ่นที่ 11/12

ST64079 แบบหอนอน 38

รายการปริมาณงานและราคา

สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ                          ลงช่ือ                                           กรรมการ                       ลงช่ือ                                                กรรมการ 

                                    (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                              (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปเุตะ)                                              (นายมะรอยี     อดลุยศาสน์) 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ก)

จังหวัด  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

กลุ่มงานที่ 3

1 งานภมูิทศัน์

1.1 งานระบบสุขาภบิาลบริเวณ

รวมงานข้อ 1.1 -                      -                    -                        

รวมค่างานภมูิทศัน์ทั้งหมด -                      -                    -                        

2 งานผังบริเวณและงานกอ่สร้างประกอบอื่นๆ

1.2 งานร้ัว ปอ้มยาม ถนน ทางเทา้

รวมงานข้อ 1.2 -                      -                    -                        

รวมค่างานผังบริเวณและงานกอ่สร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด รวม - - -

แผ่นที่ 12/12

ST64079 แบบหอนอน 38

รายการปริมาณงานและราคา

สถานที่กอ่สร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ                          ลงช่ือ                                           กรรมการ                       ลงช่ือ                                                กรรมการ 

                                    (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                              (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปเุตะ)                                              (นายมะรอยี     อดลุยศาสน์) 



แบบ ปร.5 (ข)

  สถานท่ีก่อสร้าง   โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ  อ าเภอรามัน จังหวัด  ยะลา

  หน่วยงาน  โรงเรียนบา้นตะโละหะลอ

  แบบ  ปร.4(ข)  ท่ีแนบ จ านวน   2     แผ่น

  ประมาณราคาเมื่อวันท่ี  15 ธันวาคม 2563 ปรับราคารเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

ค่างาน ภาษี  รวมเปน็เงิน

 หน่วย : บาท มูลค่าเพิ่ม  (บาท)

1 ส่วนท่ี  2  ครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ 446,150.00 7% 477,380.50

477,380.50

477,000.00 **

รวมค่าครุภณัฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

                                             ( ส่ีแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)                                          ยอดสุทธิ

ST64079 แบบหอนอน 38

                              สรุปค่ากอ่สร้าง

  งานก่อสร้าง  แบบหอนอน  38

ล าดับ รายการ หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประมาณราคา  ลงช่ือ  

    (นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์) 

 

รับรองความถูกต้อง  ลงช่ือ 

      (นางรอยทรง  การีอูมา) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 

 



งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ข)

จังหวดั  ยะลา

รวมค่าวัสดุ

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

สรุป ส่วน ท่ี   2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ัง ซ้ือ

หมวดงาน ท้ัง   6  รายการ

1. งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท) รวม 446,150.00 -                  446,150.00

2. งานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบโสต รวม -                          -                  -                          

3. งานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบโสตทัศน์ รวม -                          -                  -                          

4. งานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์ รวม -                          -                  -                          

5. งานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย รวม -                          -                  -                          

6. งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออืน่ๆ รวม -                          -                  -                          

446,150.00 -                  446,150.00

แผ่นท่ี 1/2

รวมค่างานส่วน ท่ี 2 ท้ั งหมด

ST64079 แบบหอนอน 38

รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีกอ่สร้าง   โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  อ าเภอรามนั  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

 
                              

                               ลงช่ือ                                        ประธานกรรมการ                          ลงช่ือ                                           กรรมการ                       ลงช่ือ                                                กรรมการ 

                                    (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                              (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปเุตะ)                                              (นายมะรอยี     อดลุยศาสน์) 



 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ลงชื่อ                                   ประธานกรรมการ                          ลงชื่อ                                        กรรมการ                       ลงชื่อ                             กรรมการ 

         (นายภาณพุงศ์  พรหมอินทร์)                                                       (นางสาวอาตีกะห์   หะยีปุเตะ)                                        (นายมะรอยี     อดุลยศาสน์)  

งานกอ่สร้าง  แบบหอนอน  38 แบบ ปร.4(ข)
จังหวดั  ยะลา

รวมค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน และค่าแรงงาน

ส่วนท่ี 2 ครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ
1 งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ลอยตัว (ทุกชนิดและประเภท)

   - เตียงนอนครู 4 ชุด 3,500.00 14,000.00 -                     -                14,000.00
   - เตียงนอน 2 ชัน้ 45 ชุด 4,950.00 222,750.00 -                     -                222,750.00
   - ตู้เกบ็เส้ือผ้า 90 ตู้ 2,300.00 207,000.00 -                     -                207,000.00
   - ถังน้ าหินขัดส าเร็จรูป 8 ใบ 300.00 2,400.00 -                     -                2,400.00

   รวมงานจัดซ้อครุภัณฑ์ลอยตัว 446,150.00 -                446,150.00
2 งานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบโสต

    รวมงานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบโสต -                        
3 งานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบโสตทัศน์

    รวมงานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบโสตทัศน์ -                        
4 งานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์

  รวมจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบคอมพวิเตอร์ -                        
5 งานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

   รวมงานจัดซ้ืออปุกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย -                        
6 งานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออืน่ๆ

    รวมงานจัดซ้ือหรือส่ังซ้ืออืน่ๆ -                        
446,150.00 -                446,150.00

แผ่นท่ี 2/2

รวมค่างานส่วน ท่ี 2 ท้ั งหมด

ST64079 แบบหอนอน 38
รายการปริมาณงานและราคา

สถานท่ีกอ่สร้าง   โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ  อ าเภอรามนั  

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ


