
ปร.4 แผ่นที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลามา้    อ าเภอบางปลามา้     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างร้ัวโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาสว่นต าบลบางปลาม้าและจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลบางปลาม้า

ปริมาณงาน   (1) ขนาดความสงูไม่น้อนกว่า 2.00 ม. ความยาว 77 ม.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบแปลนที่อบต.ก าหนด

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจ านวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลาม้า ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี

ตั้งจ่ายจาก   ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสพุรรณบุรี เดือนเมษายน 2560

ค่าวัสดุและ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน แรงงานรวมเป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 งานเสาเข็ม

1.1 เสาเข็มไอ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม.+เข็มป้าย 8 ต้น 32.00 ต้น 720.00 23,040.00 0.00 0.00 23,040.00 สบืราคา

1.2 ค่าเคร่ืองจักรตอกเสาเข็ม 1.00 เหมา 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 สบืราคา

2 งานคอนกรีตเสา,คาน,ตอม่อ,รองก้นหลุม

2.1 คอนกรีต 16.00 ลบ.ม. 2,009.35 32,149.60 0.00 0.00 32,149.60

2.2 ทรายหยาบรองก้นหลุม 1.15 ลบ.ม. 340.00 391.68 0.00 0.00 391.68

2.3 ค่าแรงเทคอนกรีต 16.00 ลบ.ม. 0.00 0.00 306.00 4,896.00 4,896.00

2.4 ไม้แบบ 37.00 ลบ.ฟ. 585.67 21,669.79 0.00 0.00 21,669.79

รวมเป็นเงิน 77,251.07 23,896.00 101,147.07

หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและประมาณราคากลาง

ประมาณราคา         เมื่อวันที่   9  พฤษภาคม    2560

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน



ปร.4 แผ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลามา้    อ าเภอบางปลามา้     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างร้ัวโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาสว่นต าบลบางปลาม้าและจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลบางปลาม้า

ปริมาณงาน   (1) ขนาดความสงูไม่น้อนกว่า 2.00 ม. ความยาว 77 ม.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบแปลนที่อบต.ก าหนด

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจ านวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลาม้า ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี

ตั้งจ่ายจาก   ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสพุรรณบุรี เดือนเมษายน 2560

ค่าวัสดุและ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน แรงงานรวมเป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยอดยกมา 77,251.07 23,896.00 101,147.07

2.5 ค่าแรงตีแบบ 37.00 ลบ.ฟ. 0.00 0.00 133.00 4,921.00 4,921.00

3 งานก่อก าแพงรั้ว

3.1 คอนกรีตบล็อกก่อผนัง 605.00 ก้อน 7.71 4,664.55 0.00 0.00 4,664.55

3.2 ปูนซเีมนต์ผสม 6.00 ถุง 121.49 728.94 0.00 0.00 728.94

3.3  ทรายหยาบ 1.30 ลบ.ม. 340.00 442.00 0.00 0.00 442.00

3.3  ค่าแรงก่อบล็อกคอนกรีต 46.48 ลบ.ม. 0.00 0.00 65.00 3,021.20 3,021.20

รวมเป็นเงิน 83,086.56 31,838.20 114,924.76

ประมาณราคา         เมื่อวันที่   9  พฤษภาคม    2560

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและประมาณราคากลาง



ปร.4 แผ่นที่  3         

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลามา้    อ าเภอบางปลามา้     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างร้ัวโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาสว่นต าบลบางปลาม้าและจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลบางปลาม้า

ปริมาณงาน   (1) ขนาดความสงูไม่น้อนกว่า 2.00 ม. ความยาว 77 ม.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบแปลนที่อบต.ก าหนด

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจ านวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลาม้า ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี

ตั้งจ่ายจาก   ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสพุรรณบุรี เดือนเมษายน 2560

ค่าวัสดุและ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน แรงงานรวมเป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยอดยกมา 83,086.56 31,838.20 114,924.76

4 งานฉาบ 92.96 ตร.ม.

4.1 ปูนซเีมนต์ผสม 20.00 ถุง 121.49 2,429.80 0.00 0.00 2,429.80

4.2 ทรายละเอียด 0.37 ลบ.ม. 370.00 137.64 0.00 0.00 137.64

4.3 ค่าแรงฉาบปูน 92.96 ตร.ม. 0.00 0.00 82.00 7,622.72 7,622.72

5 งานเหล็กก่อก าแพง,รางระบายน้ า

5.1 เหล็กเสน้กลมผิวเรียบ ขนาด ø 6 มม. 139.86 กก. 18.94 2,648.95 0.00 0.00 2,648.95
5.2 เหล็กเสน้กลมผิวเรียบ ขนาด ø 9 มม. 57.89 กก. 19.66 1,138.12 0.00 0.00 1,138.12
5.3 เหล็กเสน้กลมผิวข้ออ้อย ขนาด ø 12 มม. 870.24 กก. 16.62 14,463.39 0.00 0.00 14,463.39

รวมเป็นเงิน 103,904.46 39,460.92 143,365.38

ประมาณราคา         เมื่อวันที่   9  พฤษภาคม    2560

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและประมาณราคากลาง



ปร.4 แผ่นที่  4         

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลามา้    อ าเภอบางปลามา้     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างร้ัวโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาสว่นต าบลบางปลาม้าและจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลบางปลาม้า

ปริมาณงาน   (1) ขนาดความสงูไม่น้อนกว่า 2.00 ม. ความยาว 77 ม.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบแปลนที่อบต.ก าหนด

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจ านวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลาม้า ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี

ตั้งจ่ายจาก   ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสพุรรณบุรี เดือนเมษายน 2560

ค่าวัสดุและ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน แรงงานรวมเป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยอดยกมา 103,904.46 39,460.92 143,365.38

5.4 ค่าแรงตัด,ดัด,และผูกเหล็ก 1.58 ตัน 0.00 0.00 3,300.00 5,214.00 5,214.00

5.5 ลวดผูกเหล็ก 30.00 กก. 50.23 1,506.90 0.00 0.00 1,506.90

6 งานสี 198.00 ตร.ม.

6.1 สรีองพ้ืนปูนใหม่  3.785 ลิตร(เทียบเท่าTOA 4seasons) 20.00 กระป๋อง 392.52 7,850.40 0.00 0.00 7,850.40
6.2 สีน้ าพลาสติกทาภายนอก ขนาด18.925 ลิตร (เทียบเท่าTOA 4seasons) 10.00 กระป๋อง 1,672.90 16,729.00 0.00 0.00 16,729.00

6.3 ค่าแรงทาสี 198.00 ตร.ม. 0.00 0.00 34.00 6,732.00 6,732.00

รวมเป็นเงิน 129,990.76 51,406.92 181,397.68

ประมาณราคา         เมื่อวันที่   9  พฤษภาคม    2560

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและประมาณราคากลาง



ปร.4 แผ่นที่  5         

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลามา้    อ าเภอบางปลามา้     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างร้ัวโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาสว่นต าบลบางปลาม้าและจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลบางปลาม้า

ปริมาณงาน   (1) ขนาดความสงูไม่น้อนกว่า 2.00 ม. ความยาว 77 ม.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบแปลนที่อบต.ก าหนด

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจ านวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลาม้า ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี

ตั้งจ่ายจาก   ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสพุรรณบุรี เดือนเมษายน 2560

ค่าวัสดุและ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน แรงงานรวมเป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยอดยกมา 129,990.76 51,406.92 181,397.68

7 งานสแตนเลส

6.1 ประตู (ป.1) (พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง) 1.00 ชุด 61,600.00 61,600.00 26,400.00 26,400.00 88,000.00

6.2 บานสแตนเลสร้ัว (พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง) 21.00 ชุด 5,200.00 109,200.00 2,220.00 46,620.00 155,820.00

8 งานป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8.1 คอนกรีต 4.28 ลบ.ม. 2,009.35 8,600.02 0.00 0.00 8,600.02

8.2 อิฐโปร่งชนิดมีรู 2รู 2,364.00 ก้อน 4.21 9,952.44 0.00 0.00 9,952.44

8.3ปูนซเีมนต์ผสม 9.00 ถุง 121.49 1,093.41 0.00 0.00 1,093.41

8.4 ทรายหยาบ 0.78 ลบ.ม. 340.00 265.20 0.00 0.00 265.20

รวมเป็นเงิน 320,701.83 124,426.92 445,128.75

ประมาณราคา         เมื่อวันที่   9  พฤษภาคม    2560

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและประมาณราคากลาง



ปร.4 แผ่นที่  6         

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลามา้    อ าเภอบางปลามา้     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างร้ัวโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาสว่นต าบลบางปลาม้าและจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลบางปลาม้า

ปริมาณงาน   (1) ขนาดความสงูไม่น้อนกว่า 2.00 ม. ความยาว 77 ม.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบแปลนที่อบต.ก าหนด

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจ านวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลาม้า ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี

ตั้งจ่ายจาก   ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสพุรรณบุรี เดือนเมษายน 2560

ค่าวัสดุและ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน แรงงานรวมเป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยอดยกมา 320,701.83 124,426.92 445,128.75

8.5 เหล็กเสน้กลมผิวเรียบ ขนาด ø 6 มม. 20.76 กก. 18.94 393.19 0.00 0.00 393.19
8.6 เหล็กเสน้กลมผิวเรียบ ขนาด ø 9 มม. 2.42 กก. 19.66 47.58 0.00 0.00 47.58
8.7 เหล็กเสน้กลมผิวข้ออ้อย ขนาด ø 12 มม. 86.31 กก. 16.62 1,434.47 0.00 0.00 1,434.47
8.8 เหล็กเสน้กลมผิวข้ออ้อย ขนาด ø 16 มม. 292.88 กก. 15.10 4,422.49 0.00 0.00 4,422.49

8.9 ไม้แบบ 30% 18.51 ลบ.ฟ. 585.67 10,840.75 0.00 0.00 10,840.75

8.10 ค่าแรงตีแบบ 18.51 ลบ.ฟ. 0.00 0.00 133.00 2,461.83 2,461.83

8.13 บัวปูนปั้น 20.00 ม. 120.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00 สบืราคา

8.14 สีน้ าพลาสติกทาภายนอก ขนาด18.925 ลิตร เทียบเท่าหรือTOA-4 1.00 กระป๋อง 1,672.90 1,672.90 0.00 0.00 1,672.90

รวมเป็นเงิน 341,913.21 126,888.75 468,801.96

ประมาณราคา         เมื่อวันที่   9  พฤษภาคม    2560

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและประมาณราคากลาง



ปร.4 แผ่นที่  7         

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลามา้    อ าเภอบางปลามา้     จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างร้ัวโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาสว่นต าบลบางปลาม้าและจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลบางปลาม้า

ปริมาณงาน   (1) ขนาดความสงูไม่น้อนกว่า 2.00 ม. ความยาว 77 ม.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบแปลนที่อบต.ก าหนด

(พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการจ านวน 1 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางปลาม้า ต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสพุรรณบุรี

ตั้งจ่ายจาก   ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ้างอิง ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสพุรรณบุรี เดือนเมษายน 2560

ค่าวัสดุและ

ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ านวนเงิน แรงงานรวมเป็นเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยอดยกมา 341,913.21 126,888.75 468,801.96

8.15 แผ่นหินแกรนิตด าแอฟริกา+ข้อความ+ค่าติดต้ัง 6.88 ตร.ม. 3,750.00 25,800.00 2,800.00 19,264.00 45,064.00 สบืราคา

9 งานอ่ืนๆ

9.1 ต้นไทรเกาหลี สงู 1.20 เมตร 150.00 ต้น 120.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 สบืราคา

9.2 ค่าแรงปลูกต้ันไม้ 1.00 เหมา 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 สบืราคา

9.3 ดินปลูกต้นไม้ 100.00 ถุง 18.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 สบืราคา

รวมเป็นเงิน 387,513.21 147,652.75 535,165.96

ประมาณราคา         เมื่อวันที่   9  พฤษภาคม    2560

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและประมาณราคากลาง
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