
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากสางในงานจ้างก่อศร้ก'*
แบบ บก.01

1. ท่ีอ'โครงการ ะ โครงการบูรณะพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลใบเมอง
อำ๓ อเมืองนครศรีธรรมรา,ช จังหวัดนครศรีธรรมราซ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ะ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราข กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ะ
วงเงินในการจัดจ้าง เป็นเงิน 29,200,000.00.-บาท (ยสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการบูรณะพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดดังบี้

4.1 ช่อมเปลี่ยนโครงลร้างหลังคาและกระเบี้องมุงหลังคาดิบเผาซบดเคลือบสิ
4.2 ซ่อมเปลี่ยนขุดประกอบสถาปัตยกรรม ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
4.3 ซ่อมหน้าบันไม้แกะสลัก ลงรักปัดทอง ประดับกระจก
4.4 ซ่อมเพดานไม้
4.5 ซ่อมลวดลายประดับกระจกบัวหัวเสา บัวฐานเสา
4.6 ซ่อมลวดลายประดับกระจกคันทวย
4.7 ซ่อมลวดลายประดับกระจกราวบันได
4.8 ซ่อมและติดตั้งดาวเพดานไม้และลวดลายฉลุ ลงรักปิดทอง
4.9 ซ่อมลวดลายปิดทองประดับชื่อ คาน ภายใน
4.10 ซ่อมลวดลายซุ้มประตูปูนปัน ลงรักปิดทองประดับกระจก
4.11 ซ่อมลวดลายซุ้มหน้าต่างปูนปีบ ลงรักปิดทองประดับกระจก1
4.12 ซ่อมเสาวิหารภายใบ ภายบอก
4.13 งานสืนํ้ามัน
4.14 งานทานํ้ายารักษาเบื้อไม้โครงสร้างหลังคา
4.15 งานเบ็ดเตล็ดลี่,น ๆ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันท่ี 4 มกราคม 2564 เป็นเงิน.29,200,000.00.-บาท (ยี'สิบเก้าล้านสองแสน 
บาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....................บาท



แบบ บก.01
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใบงาบจ้างก่อลร้าง

6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบ ปร.6 จำบวน 1 แผ่น
6.2 แบบ ปร.ร (ก) จำบวบ 1 แผ่น
6.3 แบบ ปร.5 (ข) จำบวบ 1 แผ่บ
6.4 แบบ ปร.4 (ก) จำบวบ 7 แผ่น
6.5 แบบ ปร.4 (ข) จำบวบ 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 บายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ ประธาบกรรมการ
7.2 บายสุร'พร มณีรัตน์ กรรมการ
7.3. บายลม รุ่ยสกุล กรรมการ
7.4 บายวํเขระ มาศเสม กรรมการ
7.5 บายอรรถกร โพธจุไร กรรมการและเลขานุการ



ราคากลาง
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร-6

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง
สถานที่ก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาบเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
แบบ ปร.4 (ก) และ ปร.4 (ข) ท่ีแนบ จำนวน 1 ขุด
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่ รายการ ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ประเภทงานอาคาร 27,089,000.00
2 ประเภทเตรียมการพิเศษ 2,116,000.00
3 ประเภทงานอำนวยการ
4 ประเภทงาน

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 29,205,000.00
ปรับลดงบประมาณ 5,000.00
ราคากลาง 29,200,000.00
( ตัวอักษร ) (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)
ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท /  ตร.ม.

คณะกรรมการกำทนดราคากลาง
........ ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมวฒิ พิมพิยุทธ)
.............กรรมการ

(นายสุรพร มณีรัตน์)
........... ....กรรมการ

(นายลิ่ม^อ่ยสกุล)
.................. กรรมการ

(นายวัขระ มาศเสม.)
' \ / / /

(นายอรรถกร โพธิจไร)
กรรมการและเลขานุการ



ราคากลาง
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.ร (ก)

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง
สถานที่ก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
แบบ ปร.4 (ก) ท่ีแนบ จำนวน 3 แผ่น
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : ‘บาท

ลำดับที่ รายการ
ค่าวัสดุ 

รวมเป็นเงิน
ค่า FACTOR F 

1.2961.
ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

1 ประเภทงานอาคาร 21,846,038.92 5,243,049.34 27089.088.26
2 ประเภทงานเตรียมการพิเศษ
3 ประเภทงานอาคาร
4 ประเภทงานอาคาร

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 27,089,088.26
ปรับลดงบประมาณ 88.26
คิดเป็นเงินประมาณ 27,089,000.00
( ตัวอักษร ) (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท /  ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท /  ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
................... . / : : ธ ั. ................ ..... ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)
.................. . ร ^ ,̂ โ...................... กรรมการ

(นายสุรพร มณีรัตน์)
.............๘ะร ุ่^ rrr. ............. กรรมการ

(นายลิ่ม อุ่ยสกุล)
.............. .1̂ :น่โน้ืโ?โวัโ....................... กรรมการ

(นายวัชระ มาศเสม )

(นายอรรถกร โพธิจุไร)
กรรมการและเลขานุการ



ราคากลาง
แบบสรุปราคาค่าก่อลร้าง แบบ ปร.ร (ข)

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง
สถานที่ก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าชองโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักศิลากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563
คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่ รายการ
ค่าวัสดุ 

รวมเป็นเงิน
Vat 7%

ค่าก่อสร้างทั้งหมด 
รวมเป็นเงิน

หมายเหตุ

1 ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษ 1,977,760.00 138,443.20 2,116,203.20
2 ประเภทงาบ
3 ประเภทงาน
4 ประเภทงาน

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 2,116,203.20
ปรับลดงบประมาณ 203.20
คิดเป็นเงินประมาณ 2,116,000.00
( ตัวอักษร ) (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท /  ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท /  ตร.ม.

(นายลิ่ม อุ่ยสกุล)
...... ร ^ 2 ^ . . . ..................... กรรมการ
(นายวัชระ มาศเสม )

(นายอรรถกร โพธิจุไร)
กรรมการและเลขานุการ



ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง ปร.4 (ก)
สถานท่ีก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลใน๓ อง อำ๓ อเมืองนครศรีธรรมราข จังหวัดนครศรีธรรมราข 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมดิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : หาห

ลำดับ
ท ี่

รายการ จำนวน หน่วย คำวัสดุ ค่าแรงงาน รวม
ค่าวัสดุ และแรงงาน

หมายเหตุ
ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

1 งานบูรณะวิหารหลวง
2 หมวดงานรื้อถอน
3 รื้อกระเบ้ืองมุงหลังคาเดิ!J 2,247.00 ตร.ม. 50 112,350.00 112,350.00
4 กระเทาะครอบสันหลังค'!)ปูนปีนและตะเฆ่ลันของเดิม 103.00 ม. 100 10,300.00 10,300.00
5 กระเทาะหลบหลังคาปูนปีนของเดิม 209.00 ม. 100 20,900.00 20,900.00
6 ร้ือระแนงไม้ของเดิม 2,247.00 ตร.ม. 50 112,350.00 112,350.00
7 ร้ือกลอนไม้ของเดิม 2,247.00 ดร.ม. 60 134,820.00 134,820.00
8 ร้ือถอดแปไม้ 36.00 ฟอน 500 18,000.00 18,000.00
9 ถอดอกไก่ไม้ 6.00 ท่อน 1,500 9,000.00 9,000.00
10 ร้ือระบบกันซึมพร้อมขนท้ิง 2,247.00 ตร.ม. 50 112,350.00 112,350.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง12? . ..“ ะธานกรรมการ
(นายเอลิมกุฒ ิ พิมพิยุทธ)

........... ...............................................กรรมการ
(นายลิ่ม อุ่ยสกุล)

กรรมการและเลขา•ก ุการ
(นายวัขระ มาศเสม)

กรรมการ

กรรมการ

(นายอรรถกร โพธิจ ุไร)

ปร.4 (ก) หน้าท่ี 1



ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง ปร.4 (ก)
สถานท่ีก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าชองโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำส่ังท่ี 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ
ท ี่

รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

ค่าวัสดุ และแรงงาน
หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน
11 ร้ือโครงเคร่าไม้รองรับระบบกันซึมพร้อมขนท้ิง 2,247.00 ตร.ม. 60 134,820.00 134,820.00
12 ร้ือถอดสะพานหนูปูนป้น 433.00 ม. 100 43,300.00 43,300.00
13 รื้อถอดช่อฟ้าไม้เดิม 4.00 ชุด 1,200 4,800.00 4,800.00
14 ร้ือถอนกระจกประดับช่อฟ้า 6.00 ชุด 700 4,200.00 4,200.00 สูง 22 เมตร
15 ร้ือถอดใบระกาไม้ของเดิม 202.00 ม. 400 80,800.00 80,800.00
16 รื้อถอนกระจกประดับใบระกา 202.00 ม. 3,300 666,600.00 666,60000
17 ร้ือถอดหางหงส์ไม้ของเดิม 36.00 ชุด 700 25,200.00 25,200.00
18 รื้อถอนกระจกประดับหางหงส์ 36.00 ชุด 700 25,200.00 25,200.00
19 ร้ือถอดฝ็าไชราไม้ 237.82 ตร.ม. 100 23,782.00 23,782.00
20 รื้อถอนกระจกประดับหน้าบัน 16.20 ตร.ม. 700 11,340.00 11,340.00
21 ร้ือถอนกระจกประดับกระจัง 5.10 ตร.ม. 500 2,550.00 2,550.00
22 ร้ือถอนกระจกประดับกระจัง 10.92 ตร.ม. 500 5,460.00 5,460.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
................. ./y .: .....................ปร ะธานกรรมการ

(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)
......... ..................................  ....กรรมการ

(นายสูรพร มณีรัตน์)
ะ ■v l.

กรรมการ

กรรมการ
(นายลิ่ม อุ่ยสกุล)

กรรมการและเลขานุการ
(นายวัชระ มาศเสม)

(นายอรรถกร โพธิจุไร)

ปร.4 (ก) หน้าท่ี 2



ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง ปร.4 (ก)
สถานท่ีก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราข จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งท่ี 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ
ท ี่

รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

ค่าวัสดุ และแรงงาน
หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน
23 หมวดงานหลังคา
24 มุงกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี 2,247.00 ตร.ม. 1,760 3,954,720.00 120 269,640.00 4,224,360.00
25 ซายกระเบื้อง 433.00 ม. 112 48,496.00 35 15,155.00 63,651.00
26 เสริมโครงเคร่าเพ่ือรับสังกะสีไม้ 1" X  4" @ 0.60 ม. 2,247.00 ตร.ม. 296 665,112.00 80 179,760.00 844,872.00 สูง 22 เมตร
27 กรุสังกะสีเบอร์ 35 2,247.00 ตร.ม. 350 786,450.00 150 337,050.00 1,123,500.00
28 ครอบสันหลังคาปูนปีนและตะเฆ่สัน 103.00 ม. 450 46,350.00 1,000 103,000.00 149,350.00 สูง 22 เมตร
29 ระแนงไม้ 1 1/2" xl 1/ 2" @ 0.13 ม. 2,247.00 ตร.ม. 670 1,505,490.00 110 247,170.00 1,752,660.00
30 กลอนไม้ 1" X  4" (ร) 0.60 ม. 2,247.00 ตร.ม. 296 665,112.00 80 179,760.00 844,872.00
31 แปไม้เบ้ือแข็ง 4" X  4" X  5.50 ม. 118.00 ลบ.ฟ. 2,500 295,000.00 250 29,500.00 324,500.00
32 งานทาน้ํายารักษาเน้ือไม้โครงสร้างหลังคาไม้ 2,247.00 ตร.ม. 35 78,645.00 25 56,175.00 134,820.00
33 ตรวจสอบและปรับระดับโครงสร้างหลักหลังคา 1,110.00 ตร.ม. 750 832,500.00 832,500.00
34 งานเตรียมพ้ืน ลงสีขัดแต่ง3คร้ัง เขียนลายปิดทอง แปไม้ 18.00 ชุด 2,500 45,000.00 1,850 33,300.00 78,300.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
..... ..................Jl T z ....................ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)
............. ....................................กรรมการ

(นายลิ่ม อุ่ยสกุล)

กรรมการ

กรรมการ

(นายอรรถกร โพธิจุไร)

ปร.4 (ก) หน้าท่ี 3



ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง ปร-4 (ก)
สถานท่ีก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าชองโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำส่ังท่ี 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ
ท ี่

รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

ค่าวัสดุ และแรงงาน
หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน
35 ลวดลายปีดทองดอกประจำยาม แปไม้ 18.00 ชุด 5,500 99,000.00 2,500 45,000.00 144,000.00
36 อกไก่ไม้เน้ือแข็ง 6" X  6" X  5.50 ม. พร้อมปรับแต่งระดับ 27.08 ลบ.ฟ. 2,500 67,700.00 750 20,310.00 88,010.00
37 สะพานหนูไม้เน้ือแข็ง 2 " X  6 " 118.46 ลบ.ฟ. 1,950 230,997.00 200 23,692.00 254,689.00 สูง 22 เมตร
38 หมวดงานเครื่องลำยอง
39 ประดับกระจกสีทองช่อฟ้า 21.90 ตร.ม. 5,250 114,975.00 3,000 65,700.00 180,675.00
40 ประดับกระจกสีทองใบระกา 202.00 ม. 5,250 1,060,500.00 3,000 606,000.00 1,666,500.00
41 ค่าทาสีแดงหลังใบระกา 202.00 ม. 30 6,060.00 100 20,200.00 26,260.00
42 ประดับกระจกสิทอง 86.40 ตร.ม. 5,250 453,600.00 3,000 259,200.00 712,800.00
43 ฟ้าไ'ชรา'ไม้ 1" X  8" 237.82 ตร.ม. 1,931 459,230.42 375 89,182.50 548,412.92
44 ปิดทองลายกำมะลอ ฟ้าไขรา 50.00 ตร.ม. 6,500 325,000.00 3,500 175,000.00 500,000.00
45 งานเตรียมพ้ืน ลงรักขัดแต่ง3คร้ัง เขียนลายปิดทอง 50.00 ตร.ม. 3,500 175,000.00 1,000 50,000.00 225,000.00 สูง 16 เมตร

ฟ้าไขราไม้ 1" X  8"
คณะกรรมกๅรกำหนดราคากลาง

............... ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)

..... -C£ £ * ^ : . . . . ( ......... ....กรรมการ
(นายล่ิม อุ่ยสกุล)

(นายสุรพร มณีรัตน์)
. . . . ร ^ . . ! .

กรรมการและเลขานุการ
(นายวัชระ มาศเสม)

กรรมการ

กรรมการ

(นายอรรถกร โพธิจุไร)

ปร.4 (ก) หน้าท่ี 4



ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง ปร-4 (ก)
สถานท่ีก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าชองโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำส่ังท่ี 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม หมายเหตุ

ท ี่
o lull 1๐

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ค่าวัสดุ และแรงงาน
46 หมวดงานประณีตศิลป๋
47 ซ่อมหน้าบันไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก 54.00 ตร.ม. 2,850 153,900.00 2,000 108,000.00 261,900.00 ลวดลายปิดทอง100%
48 ประดับกระจกหน้าบัน 16.20 ตร.ม. 5,250 85,050.00 3,000 48,600.00 133,650.00 กระจก100%
49 งานเตรียมพ้ืน ลงรักชัดแต่ง3คร้ัง ลวดลายหน้าบัน 37.80 ตร.ม. 1,500 56,700.00 1,000 37,800.00 94,500.00
50 ปิดทองลวดลายหน้าบัน 37.80 ตร.ม. 15,000 567,000.00 3,500 132,300.00 699,300.00 ลวดลายปิดทอง100%
51 ซ่อมงานไม้แกะสลักหน้าบัน 6.00 ตร.ม. 10,000 60,000.00 5,000 30,000.00 90,000.00
52 ปิดทองงานไม้แกะสลักหน้าบัน 6.00 ตร.ม. 15,000 90,000.00 3,000 18,000.00 108,000.00
53 งานเตรียมพ้ืน ลงรักชัดแต่ง3คร้ัง ลวดลายหน้าบัน 6.00 ตร.ม. 1,500 9,000.00 1,000 6,000.00 15,000.00
54 ซ่อมกระจังไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง 17.00 ตร.ม. 2,500 42,500.00 2,000 34,000.00 76,500.00 ลวดลายปิดทอง100%
55 ประดับกระจกกระจัง 5.10 ตร.ม. 5,250 26,775.00 3,000 15,300.00 42,075.00 กระจก100%
56 งานเตรียมพ้ืน ลงรักชัดแต่ง3คร้ัง ลวดลายกระจัง 11.90 ตร.ม. 1,500 17,850.00 1,000 11,900.00 29,750.00 ลวดลายปิดทอง100%
57 ปิดทองลวดลายกระจัง 11.90 ตร.ม. 15,000 178,500.00 3,000 35,700.00 214,200.00 ลวดลายปิดทอง100%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
................. ............................ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)

.......  ....กรรมการ
(นายล่ิม อุ่ยสกุล)

(นายสุรพร มณีรัตน์)

(นายวัชระ มาศเสม)
กรรมการและเลขานการ

.กรรมการ

.กรรมการ

(นายอรรถกร โพธิจุไร)

ปร.4 (ก) หน้าท่ี 5



ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง ปร-4 (ก)
สถานท่ีก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าชองโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำส่ังท่ี 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 คำนวณราคาเมือวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ
ท ี่

รายการ จำนวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม
ค่าวัสดุ และแรงงาน

หมายเหตุ
ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน

58 ซ่อมสาหร่ายไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก 36.40 ตร.ม. 2,500 91,000.00 2,000 72,800.00 163,800.00
59 ประดับกระจกกระจัง 10.92 ตร.ม. 5,250 57,330.00 3,000 32,760.00 90,090.00 กระจก100%
60 งานเตรียมพ้ืน ลงรักขัดแต่ง3คร้ัง ลวดลายกระจัง 25.48 ตร.ม. 3,500 89,180.00 1,000 25,480.00 114,660.00 ลวดลายปิดทอง100%
61 ปิดทองลวดลายกระจัง 25.48 ตร.ม. 15,000 382,200.00 3,000 76,440.00 458,640.00 ลวดลายปิดทอง100%
62 หมวดงานเพดาน
63 ซ่อมเพดานหน้ามุข หน้า หลัง 70.00 ตร.ม. 750 52,500.00 300 21,000.00 73,500.00 ซ่อม 20 %
64 ซ่อมเพดานไม้ภายนอก 407.00 ตร.ม. 750 305,250.00 300 122,100.00 427,350.00
65 ค้ิวเพดานไม้ 3" X  6" ตกแต่งลวดบัว 520.00 ม. 550 286,000.00 150 78,000.00 364,000.00 ซ่อม 50 %
66 ทาสีฝ็าเพดาน 407.00 ตร.ม. 75 30,525.00 35 14,245.00 44,770.00
67 ปิดทองลายกำมะลอ ฝืาเพดาน 20 % ชองพ้ืนท่ีท้ังหมด 81.40 ตร.ม. 15,000 1,221,000.00 3,000 244,200.00 1,465,200.00 ซ่อม 100 %
68 งานเตรียมพ้ืน ลงรักขัดแต่ง 3 คร้ัง 81.40 ตร.ม. 1,500 122,100.00 1,000 81,400.00 203,500.00

คณะกรรมการณำหนดราคากลาง
..ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)
.........Mf-^77. . . . . . ^ i . ................กรรมการ

(นายลิ่ม รุ่ยสกล)

(นายสฺรพร มณีรัตน์)
... ....3 i _

(นายวัชระ มาศเสม)
.กรรมการและเลขานการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายอรรถกร โพธิจุไร)

ปร.4 (ก) หน้าท่ี 6



ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง ปร.4 (ก)
สถานท่ีก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งท่ี 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ
ท ี่

รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

ค่าวัสดุ และแรงงาน
หมายเหตุ

ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน
69 ตาข่ายป๋องกันนกระหว่างหลังคาโครงยึดเส้นสแตนเลส 590 ตร.ม. 300 177,000.00 150 88,500.00 265,500.00
70 ตาข่ายป้องกันนก หน้าบัน และสาหร่ายโครงยึดเส้น 147 ตร.ม. 550 80,850.00 350 51,450.00 132,300.00

สแตนเลส
รวม 4,182,210.00 1,385,975.00 5,568,185.00

.ประธานกรรมการ
(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)
............ frrShrr.-..( ..............กรรมการ

(นายลิ่ม อุ่ยสกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.... .ใ .... _ 2 zl_.............

(นายวัชระ มาศเสม)
กรรมการและเลขานุการ

(นายอรรถกร โพธิจุไร)

ปร.4 (ก) หน้าท่ี 7



ราคากลาง
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : บูรณะวิหารหลวง ปร.4 (ข)
สถานท่ีก่อสร้าง : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
คำนวณราคา : คณะกรรมการราคากลาง ตามคำสั่งที่ 110/2563 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ
ท ี่

รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ
ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน ค่าวัสดุ และแรงงาน

งานเตรียมการพิเศษ
1 นั่งร้านปฏิบัติงาน 1,992 ตร.ม. 150.00 298,800.00 80.00 159,360.00 458,160.00 ศิดเปีนค่าเข่า10 เดือน
2 วัสดุหลังคาคลุมสังกะสีกันแดดฝน 2,000 ตร.ม. 350.00 700,000.00 150.00 300,000.00 1,000,000.00 ศิดเปีนค่าเข่า10 เดือน
3 ติดตั้งตาข่ายกันวัสดุตกหล่น 1,992 ตร.ม. 35.00 69,720.00 15.00 29,880.00 99,600.00
4 จัดทำป้ายแสดงรูปแบบ ก่อนบูรณะและประวัติอาคาร 1 งาน 5,000.00 5,000.00 5,000.00
5 งานกะสวนรูปแบบโครงสร้างหลังคาท้ังหมด 1 งาน 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00
6 งานกะสวนรูปแบบลวดลายหน้าบัน เครื่องลำยอง 1 งาน 150,000.00 150,000.00 150,000.00
7 รายงานการบูรณะ 1 งาน 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00
8 อัลบัมรูปภาพ 3 เล่ม เล่มละ 90 รูป 3 เล่ม 5,000.00 15,000.00 - 15,000.00
9 รวม 1,488,520.00 489,240.00 1,977,760.00

คณะกรรมการกำ[หนดราคากลาง
..................... J Z Z ..1 ...................ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมวุฒิ พิมพิยุทธ)
........... '1 ..............กรรมการ

(นายลิ่ม อุ่ยสกุล)
กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรพร^มเมื่เฟ้น) 

(นายวัฃระ มาศเสม)

กรรมการ

กรรมการ

(นายอรรถกร โพธิจุไร)


