
                                                                                                                                                                        
แผ่นที่  1 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ      โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
 1 งานบ่อพัก         

1 งานขุดดิน ขนาด 3.00 X 3.00 X 1.50 ม. 13.50 ลบ.ม. - - 20.78 280.53 280.53  

2 เสาเข็มไม้   0.10 ม. ยาว 2.00 ม. 9.00 ต้น 150.00 1,350.00 - - 1,350.00  

3 ทรายรองก้นหลุม 0.45 ลบ.ม. 529.14 238.11 60.00 27.00 265.11  

4 คอนกรีตหยาบ 0.90 ลบ.ม. 1,785.95 1,607.35 272.00 244.80 1,852.15  

5 งานเหล็กเสริม          
 -SR 24 RB 12 มม. 377.20 กก. 21.49 8,106.02 2.64 995.80 9,101.82  

 -SR 24 RB 6 มม. 50.00 กก. 21.54 1,077.00 2.64 132.00 1,209.00  

 -ลวด 2.50 กก. 42.18 105.45 - - 105.45  

          

          

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน        12,483.93  1,680.13 14,164.06  
 

 
                                                                                                                                                       (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 

                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   
      
      

 
 
 



 
แผ่นที่  2 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ      โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
6 งานไม้แบบ 45.00 ตร.ม. - - 99.00 4,455.00 4,455.00  
 -ไม้แบบ 36.00 ตร.ม. 493.46 17,764.56 - - 17,764.56  
 -ไม้เคร่า + ก้านตอง 30%  10.80 ลบ.ฟ. 493.46 5,329.36 - - 5,329.36  
 -ตะปู 2.50 กก. 39.84 99.60 - - 99.60  

7 งานคอนกรีต ค2 4.50 ลบ.ม. 2,002.44 9,010.98 298.00 1,341.00 10,351.98  

8 งานขัดมันผนัง 18.00 ตร.ม. 116.85 2,103.30 80.00 1,440.00 3,543.30  

          

          

          

          
          
 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน        34,307.80  7,236.00 41,543.80  

 
 

                                                                                                                                                       (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 
                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   

      
      

 
 
 



 
แผ่นที่  3 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
 2  งานกรองน  า         

1 งานชั้นกระจายน้ า 3.00 ชุด 5,000.00 15,000.00 1,000.00 3,000.00 18,000.00  

2 งานถังกรองน้ า (แบบถังฐานสูง) 3.00 ชุด 9,000.00 27,000.00 1,000.00 3,000.00 30,000.00  

3 ลูกลอย / อัตโนมัติ 2.00 ชุด 1,500.00 3,000.00 500.00 1,000.00 4,000.00  

4 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า 2.00 ตู้ 9,000.00 18,000.00 500.00 1,000.00 19,000.00  

5 มอเตอร์สูบน้ า ขนาด 2 แรงม้า 2.00 ชุด 13,000.00 26,000.00 - - 26,000.00  

6 งานระบบผสมสารละลายคลอรีน 1.00 งาน 2,500.00 2,500.00 100.00 100.00 2,600.00  

          

          

          

          

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน        91,500.00  8,100.00 99,600.00  
 

 
                                                                                                                                                        (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 

                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   
      
      

   
 
 



 
   แผ่นที่  4 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ      โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
 3 งานขยายเขตประปา         

1 งานขยายเขตประปา         
 -ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 ” 109.00 ท่อน 168.00 18,312.00 -  - 18,312.00 (436.00 ม.)  
 -บอลวาล์ว ขนาด 2 ” 1.00 ชุด 295.00 295.00 - - 295.00  
 -งานอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ กาว  1.00 งาน 1,000.00 1,000.00 - - 1,000.00  

 -งานค่าแรงวางท่อ 436.00 เมตร - - 30.00 13,080.00 13,080.00  

          

          

          

          

          

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน        19,607.00  13,080.00 32,687.00  
 

 
                                                                                                                                                       (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 

                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   
      

 
 

                                                                                                                                               
 



 
แผ่นที่  5 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ      โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
 4  งานหอถัง         

1   งานผังบริเวณ         
 -ไม้  1 ½” x3” 1.20 ลบ.ฟ 493.46 592.15 80.00 96.00 688.15  
 -ตะปู 0.50 กก. 39.84 19.92 - - 19.92  

2 งานดินขุดถมคืน 5.76 ลบ.ม. - - 60.00 345.60 345.60  

3 ทรายรองก้นหลุม 0.20 ลบ.ม. 529.14 105.82 60.00 12.00 117.82  

4 คอนกรีตหยาบ 0.40 ลบ.ม. 1,785.95 714.38 272.00 108.80 823.18  

5    งานเหล็กเสริม          

 -SR 24  RB 6 มม. 82.15 กก. 21.54 1,769.51 2.64 216.87 1,986.38  

 -SR 24 RB 12 มม. 170.88 กก. 21.49 3,672.21 2.64 451.12 4,123.33  

 -ลวด 1.20 กก. 42.18 50.61 - - 50.61  

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน        6,924.60  1,230.39 8,154.99  
 

 
                                                                                                                                                        (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 

                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   
      
      

 
 
 



 
แผ่นที่  6 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
6 งานไม้แบบ 11.52 ตร.ม. - - 99 1,140.48 1,140.48  
 -ไม้แบบ 5.76 ตร.ม. 493.46 2,842.32 - - 2,842.32  
 -ไม้เคร่า + ก้านตอง 30%  1.72 ลบ.ฟ. 493.46 848.75 - - 848.75  
 -ตะปู 1.5 กก. 39.84 59.76 - - 59.76  

7 งานคอนกรีต ค2 2.20 ลบ.ม. 2,002.44 4,405.36 272 598.40 5,003.76  

          

          

          

          

          

          

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน        8,156.19  1,738.88 9,895.07  
 

 
                                                                                                                                                        (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 

                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   
      
      

 
 
 



 
แผ่นที่  7 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
8 งานเหล็กหอถัง         
 -เหล็ก  GS Ø 3 ” 10.00 ท่อน 1,542.00 15,420.00 8.50 4,335.00 19,755.00  
 -เหล็ก  GS Ø 2 1/2 ” 9.00 ท่อน 1,247.00 11,223.00 8.50 2,983.50 14,206.50  
 -เหล็ก  GS Ø 2 ” 30.00 ท่อน 929.00 27,870.00 8.50 7,803.00 35,673.00  
 -เหล็ก  GS Ø 1 1/2 ” 4.00 ท่อน 686.00 2,744.00 8.50 941.80 3,685.80  

 -เหล็ก  GS Ø 1 1/4 ” 18.00 ท่อน 588.00 10,584.00 8.50 2,876.40 13,460.40  

 -เหล็ก  GS Ø 3/4 ” 3.00 ท่อน 313.00 939.00 8.50 242.25 1,181.25  

 -เหล็กฉาก 50 X 50 หนา 6 มม.   4.00 ท่อน 696.00 2,784.00 8.50 323.00 3,107.00  

          

          

          

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน        71,564.00  19,504.95 91,068.95  
 
 

                                                                                                                                                       (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 
                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   

      
      

 
 

 



 
แผ่นที่  8 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
 -เหล็ก C 100X50X20 หนา 2.3 มม.   15.00 ท่อน 1,005.00 15,075.00 8.50 2,996.25 18,071.25  
 -เหล็กแผ่น 0.25X0.25 หนา 15 มม.   4.00 แผ่น 150.00 600.00 - - 600.00  
 -เหล็กแผ่น 0.20X0.10 หนา 9 มม.   16.00 แผ่น 50.00 800.00 - - 800.00  
 -น๊อตสกรู 4 Ø 3/4 ”ยาว 50 ซม. 16.00 ชุด 20.00 320.00 - - 320.00  

9 งานเดินท่อ pvc หอถังทั้งหมด 1.00 งาน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 ระบบน  าทั งหมด 
10 งานสีน้ ามัน 35.00 ตร.ม. 40.00 1,400.00 45.00 1,575.00 2,975.00  

          

          

          

          

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน        19,195.00  5,571.25 24,766.25  

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน  (หน้า 1 – 8 )    263,738.52  58,141.60 321,880.12  
 
 

                                                                                                                                                       (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 
                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   

      
      

 
 
 



 
แผ่นที่  9 

รายการประมาณการ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกลาง 
รายการประมาณการ     โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
สถานที่ก่อสร้าง     บ้านขุนสมุทร  ม.10  ต.เกาะกลาง  อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   
ประมาณการ  เมื่อวันที่      19   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2560 
ประมาณราคาโดย    นายจรัญ  ดาราศรี    ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวน หน่วย 
ค่าวัสด ุ ค่าแรงงาน รวม 

ค่าวัสดุและแรงงาน 
หมายเหต ุ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน 
 5.งานอ่ืนๆ         

1 ถังน้ าไฟเบอร์กลาส ทรงแอปเปิล         
 ขนาด 2,500 ลิตร 4.00 ถัง 14,500.00 58,000.00 - - 58,000.00  
          
          

          

          

          

          

          

          

 รวมค่าวัสดุ+แรงงาน    58,000.00  - 58,000.00  
 
 

                                                                                                                                                       (ลงชื่อ)....................................................ผู้ประมาณราคา 
                                                                                                                                                                    (นายจรัญ  ดาราศรี )          ต าแหน่ง  นายช่างโยธา   

      



 

 

 


