
แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 1/5
รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวของสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา ปริมาณงาน  ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์

1 งานโครงสร้าง

1.1 งานถมดิน 48.00     ลบม. 86.00                 4,128.00          99.00              4,752.00       8,880.00            
1.2 งานดินขุดและถมกลบั 4.00       ลบ.ม. -                   148.00            592.00          592.00               
1.3 งานทรายหยาบ 3.00       ลบ.ม. 219.00               657.00             99.00              297.00          954.00               
1.4 งานคอนกรีตหยาบ 1.14       ลบ.ม. 1,543.00            1,759.02          398.00            453.72          2,212.74            
1.5 งานคอนกรีต ค.2 5.70       ลบ.ม. 1,869.00            10,653.30        498.00            2,838.60       13,491.90         
1.6 ค่าไมแ้บบ 12.00     ตร.ม. 485.00               5,820.00          133.00            1,596.00       7,416.00            
1.7 ตะปู 8.00       กก. 25.00                 200.00             -                200.00               
2 เหล็กเสริม

2.1  -  RB 6  มม. 35.52     กก. 22.00                 781.44             4.10                145.63          927.07               

2.2  -  DB 12  มม. 160.00   กก. 20.41                 3,265.60          3.30                528.00          3,793.60            

2.3 เหล็ก  Wire  mesh  ขนาด  4มม.@0.20x0.20เมตร 50.00     ตร.ม. 40.00                 2,000.00          5.00                250.00          2,250.00            

2.4 ลวดผูกเหล็ก 5.00       กก. 30.00                 150.00             -                150.00               
3 งานพืน้+ผนัง

3.1 พ้ืน คสล.ปูเกระเบ้ืองเคลือบ 16"x16" 28.00     ตร.ม. 260.00               7,280.00          158.00            4,424.00       11,704.00         
3.2 ผนงั บุกระเบ้ือง ขนาด 8"x10" 5.70       ตร.ม. 219.00               1,248.30          166.00            946.20          2,194.50            
3.3 งานผนงับล็อก 41.29 ตร.ม. 122.00               5,037.38          80.00              3,303.20       8,340.58            
3.4 งานฉาบปูนผนงัและโครงสร้าง 84.00     ตร.ม. 53.00                 4,452.00          82.00              6,888.00       11,340.00         
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แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 2/5
รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวของสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา ปริมาณงาน  ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์
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4 งานประตู+หน้าต่าง

4.1  -ป1 ประตูบานเปิด ไมเ้น้ือแข็ง อุปกรณ์ครบชุด 3.00       ชุด 2,800.00            8,400.00          549.00            1,647.00       10,047.00         
4.2  -ป2 ประตูบานเปิด ห้องน ้าบานพีวีซี 1.00       ชุด 1,800.00            1,800.00          275.00            275.00          2,075.00            
4.3  -น1 หนา้ต่างบานเปิด ไมเ้น้ือแข็ง อุปกรณ์ครบชุด 4.00       ชุด 1,800.00            7,200.00          387.00            1,548.00       8,748.00            
5 งานฝ้าเพดาน

5.1 ฝ้าเพดานยบิชัม่บอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กอาบสงักะสี 20.00     ตร.ม. 280.00               5,600.00          75.00              1,500.00       7,100.00            
5.2 ฝ้าเพดานยบิชัม่บอร์ด หนา 9 มม. คร่าวเหล็กอาบสงักะสี -         ตร.ม. 280.00               -                   60.00              -                -                    
5.3 ฝ้าชายคา ระแนงไม้ -         ตร.ม. 550.00               -                   75.00              -                -                    
6 โครงlสร้างหลังคาเหล็ก

6.1 เหล็ก กล่อง 100x50x2 มม. 6.00       ท่อน 650.00               3,900.00          260.00            1,560.00       5,460.00            
6.2 เหล็ก กล่อง 1"x2"หนา  2  มม. 8.00       ท่อน 280.00               2,240.00          160.00            1,280.00       3,520.00            
7 งานมุงหลังคา

7.1 หลงัคามุงสงักะสีเมทลัชีท (สี)ยาว  ขนาด 7.17  เมตร 8.00       แผ่น 1,075.00            8,600.00          381.00            3,048.00       11,648.00         
7.2 สกรูขนาดยงิเหล็กขนาด 2" 180.00   ตวั 3.00                   540.00             -                540.00               
7.3 เชิงชายไมส้ าเร็จรูป  7.00       แผ่น 350.00               2,450.00          100.00            700.00          3,150.00            

8 งานทาสี

8.1 - งานทาสีรองพ้ืน+สีน ้าพลาสติก 104.00   ตรม 35.00                 3,640.00          30.00              3,120.00       6,760.00            
8.2 - งานทาสีกนัสนิม 18.00     ตร.ม. 55.00                 990.00             35.00              630.00          1,620.00            
8.3 - งานทาสีน ้ามนั 18.00     ตร.ม. 45.00                 810.00             38.00              684.00          1,494.00            
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แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 3/5
รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวของสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา ปริมาณงาน  ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์
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9 งานสุขภณัฑ์

9.1 - โถสว้มแบบนัง่ยอง ชนิดเคลือบขาว 1.00       ชุด 900.00               900.00             100.00            100.00          1,000.00            
9.2 - กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีขาว 1.00       ชุด 150.00               150.00             20.00              20.00             170.00               
9.3 - ราวแขวนผา้พลาสติกสีขาว 1.00       ชุด 120.00               120.00             25.00              25.00             145.00               
9.4 - ท่ีวางสบู่ ชนิดเคลือบขาว 1.00       ชุด 105.00               105.00             25.00              25.00             130.00               
9.5 - ท่ีใส่กระดาษช าระ ชนิดเคลือบขาว 1.00       ชุด 100.00               100.00             25.00              25.00             125.00               
9.6 - ฝักบวัสายอ่อน สีขาว (สายช าระ) 1.00       ชุด 160.00               160.00             30.00              30.00             190.00               
9.7 - ตะแกรงกรองผงรูระบายน ้า 1.00       ชุด 65.00                 65.00               25.00              25.00             90.00                 

10 งานไฟฟ้า

10.1 -  หลอด FLUORESCENT 1x36 W. ชนิดติดเพดาน 5.00       ชุด 200.00               1,000.00          120.00            600.00          1,600.00            
10.2 งานเดินสายไฟเตา้รับ 100.00   เมตร 28.00                 2,800.00          -                  -                2,800.00            
10.3 - เตา้รับคู่ ติดตั้งสูงจากพ้ืน 0.30 ม. 4.00       ชุด 45.00                 180.00             120.00            480.00          660.00               
10.4 - GROUND ROD 3 x (5/8'x10ft) 1.00       ชุด 150.00               150.00             40.00              40.00             190.00               
11 งานระบบประปา+สุขาภบิาล (ไม่รวมมเิตอร์) เหมารวม
11.1 บ่อเกรอะ-บ่อซึม  เหมารวม 1.00       ชุด 6,000.00            6,000.00          -                6,000.00            
11.2 เสาร้ัวขนาด  0.10x0.10x2.00 เมตร -         ท่อน 100.00               -                   20.00              -                -                    
12 ลวดหนาม -         เมตร 4.00                   -                   2.00                -                -                    
13 รวมราคาค่างานต้นทุน 105,332.04      44,376.35     149,708.39       
14 ยอดยกไป  ปร.5 149,708.39       
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แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 4/5
รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวของสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา ปริมาณงาน  ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์

22 มิถุนายน 2560

1.ช่ือโครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวของสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา
/หน่วยงานเจา้ของโครงการ องคก์ารบริส่วนต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม
2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร 198,000
3. ลกัษณะงาน (โดยสงัเขป)  
    โครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวของสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้ (รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการท่ี อบต.ท่าจ าปาก าหนด)
4.ราคากลางค านวณ ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 198,000 บาท
5.บญัชีประมาณและราคา (ปร.4)
6.รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
6.1 นายนพดล  ศรีวะรมย ์ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา                         ประธานกรรมการ
6.2 นายพิชษฐ์ ศรีวะรมย ์รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา                     กรรมการ
6.3 นายมิตร วรรณไชย ผูอ้  านวยการกองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา     กรรมการ     

ตาราง ปปช.01
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แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 5/5
รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวของสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา ปริมาณงาน  ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์
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แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 6/5
รายการประมาณราคา  ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวของสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา
สถานท่ีก่อสร้าง สถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บา้นท่าจ  าปา 2  บา้นท่าดอกแกว้  หมู่ท่ี5  ต าบลท่าจ าปา ปริมาณงาน  ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  5.00  เมตร
ผูรั้บผิดชอบ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประมาณการเม่ือวนัท่ี
ประมาณการโดย     วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์ ต  าแหน่ง :  นายช่างโยธา

ล าดบัท่ี รายการ จ านวน หน่วย ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน ยอดรวมค่าวสัดุ เทียบเป็น หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน และค่าแรง เปอร์เซ็นต์

22 มิถุนายน 2560

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 7/5
(พ่ีอ๋อง)

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 8/5
(พ่ีอ๋อง)

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 9/5
(พ่ีอ๋อง)

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 10/5
(พ่ีอ๋อง)

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 11/5
(พ่ีอ๋อง)

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง



แบบ ปร.4  แผ่นท่ี 12/5
(พ่ีอ๋อง)

               ผูป้ระมาณราคา........................................(วา่ท่ีร้อยตรีวีระพนัธ์  เอกพนัธ์)/นายช่างโยธา          ผูต้รวจ........................................(นายมิตร  วรรณไชย)/ผูอ้  านวยการกองช่าง


