
สพม.เขต  36 แผ่นที ่1
สถานทีก่อ่สร้าง ประมาณการเมื่อวันที่
ประมาณราคาโดย

ราคาต่อ

หน่วย
จ านวนเงิน

ราคาต่อ

หน่วย
จ านวนเงิน

1

 

 30 ตร.ม. - - 25.00 750.00 750.00

 60 แผ่น 55.00 3,300.00 - - 3,300.00

 15 แผ่น 50.00 750.00 - - 750.00

 110 ตัว 6.00 660.00 - - 660.00

 

 70 ตร.ม. 315.00 22,050.00 158.00 11,060.00 33,110.00

 

 90 ตร.ม. 50.00 4,500.00 30.00 2,700.00 7,200.00

 90 ตร.ม. 50.00 4,500.00 30.00 2,700.00 7,200.00

35,760.00 17,210.00 52,970.00

ลงชื่อ ............................................................ ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ .............................................. รับรองถกูต้อง

ครูช านาญการพเิศษ                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

 - เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.

 - ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่

 - ขอยดึกระเบือ้งลอนคู่  ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว

1.2 งานพ้ืน

 - พืน้ปูกระเบือ้งเคลือบ ขนาด 12 x 12  นิ้ว

1.3 งานทาสีอาคารเก่า

 - สีน้ าอะคริลิค 100%  ทาภายใน

 - สีน้ าอะคริลิค รองพืน้  ทาภายใน

รวมแผ่นที ่1

(นางณิศวรา  จลุฤทธิ์)                           (นายพเิศษ  ถาแหล่ง)

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ 

และ 

ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

ห้องน้้าห้องส้วมนักเรียน   จ้านวน 1 หลัง

1.1 งานมุงหลังคา

 - ร้ือวัสดุมุงหลังคา

นางณิศวรา  จลุฤทธิ์

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ

รายการปริมาณและราคา แบบ ปร.4
อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอ่สร้างอื่น ห้องน้ านักเรียนและหอประชุมแบบ100/27

โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 23 เมษายน 2563



สพม.เขต  36 แผ่นที ่2

ราคาต่อ

หน่วย
จ านวนเงิน

ราคาต่อ

หน่วย
จ านวนเงิน

35,760.00 - 17,210.00 52,970.00

 120 ตร.ม. 60.00 7,200.00 34.00 4,080.00 11,280.00

 120 ตร.ม. 60.00 7,200.00 34.00 4,080.00 11,280.00

 

 4 ลบ.ม. 1,800.00 7,200.00 498.00 1,992.00 9,192.00

 

 5 อนั 100.00 500.00 - - 500.00

2

 

 1303 ตร.ม. - - 25.00 32,575.00 32,575.00

 2026 แผ่น 55.00 111,430.00 - - 111,430.00

133,530.00 42,727.00 176,257.00

169,290.00 - 59,937.00 229,227.00

ลงชื่อ …................................................... ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ .............................................. รับรองถกูต้อง

ครูช านาญการพเิศษ                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

 - คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม.

1.5 งานระบบสุขาภิบาล

 - กอ๊กน้ าทองเหลืองชนิดบอลวาล์ว ขนาด 0.5 นิ้ว

อาคารหอประชุม แบบ100/27   จ้านวน 1 หลัง

2.1  งานมุงหลังคา

 - ร้ือวัสดุหลังคา

 - เปล่ียนกระเบือ้งลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.

รวมแผ่นที ่2

รวมแผ่นที ่1 กบั แผ่นที ่2

(นางณิศวรา  จลุฤทธิ์)                           (นายพเิศษ  ถาแหล่ง)

รวมค่าวัสดุ 

และ 

ค่าแรงงาน

หมายเหตุ

ยกมาจากแผ่นที ่1

 - สีน้ าอะคริลิค 100%  ทาภายนอก

 - สีน้ าอะคริลิค รองพืน้  ทาภายนอก

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

รายการปริมาณและราคา แบบ ปร.4
อาคารเรยีน อาคารประกอบและสิ่งก่อสรา้งอ่ืน ห้องน้ านักเรียนและหอประชุมแบบ100/27



สพม.เขต  36 แผ่นที ่3

สถานทีก่อ่สร้าง

ราคาต่อ

หน่วย
จ านวนเงิน

ราคาต่อ

หน่วย
จ านวนเงิน

169,290.00 - 59,937.00 229,227.00

 70 แผ่น 50.00 3,500.00 - - 3,500.00

 2002 ตัว 6.00 12,012.00 - - 12,012.00

 

 1000 ตร.ม. 50.00 50,000.00 30.00 30,000.00 80,000.00

 1000 ตร.ม. 50.00 50,000.00 30.00 30,000.00 80,000.00

 1000 ตร.ม. 60.00 60,000.00 34.00 34,000.00 94,000.00

 1000 ตร.ม. 60.00 60,000.00 34.00 34,000.00 94,000.00

 

 

235,512.00 - 128,000.00 363,512.00

404,802.00 - 187,937.00 592,739.00

ลงชื่อ …….................................................... ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ .............................................. รับรองถกูต้อง

ครูช านาญการพเิศษ                           ผู้อ านวยการโรงเรียน

 - สีน้ าอะคริลิค รองพืน้ ทาภายนอก

รวมแผ่นที ่3 

รวมแผ่นที ่2 กับ  แผ่นที ่3

(นางณิศวรา  จลุฤทธิ์)                           (นายพเิศษ  ถาแหล่ง)

ยกมาจากแผ่นที ่2

 -  ครอบสันโค้งกระเบือ้งลอนคู่

 -  ขอยดึกระเบือ้งลอนคู่  ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

 - สีน้ าอะคริลิค 100%  ทาภายใน

 - สีน้ าอะคริลิค รองพืน้ ทาภายนอก

 - สีน้ าอะคริลิค 100%  ทาภายนอก

รายการปริมาณและราคา แบบ ปร.4
อาคารเรยีน อาคารประกอบและสิ่งก่อสรา้งอ่ืน ห้องน้ านักเรียนและหอประชุมแบบ100/27

#REF!

2.2 งานทาสีอาคารเก่า

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย

รวมค่าวัสดุ 

และ 

ค่าแรงงาน

หมายเหตุ


