
 แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ จังหวัด เพชรบุรี

นายสามารถ   แสงกระจ่าง  ประธานฯ  นายขจรศักด์ิ  สอนแพร  กรรมการ  นางสาวจรีพร  นลิหอ้ย  กรรมการ ประมาณราคาเมือ่วันที่  23 พฤศจิกายน 2561

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

1
1.1 1,130        ตร.ม. -               -                7.00             7,910.00         7,910.00          

รวม ข้อ 1 -               7,910.00        7,910.00         
2 งานมงุหลังคา

2.1 - 1,900        แผ่น 74.00            140,600.00      -               -                140,600.00       

- 110          แผ่น 74.00            8,140.00         -               -                8,140.00          
- 105          แผ่น 74.00            7,770.00         -               -                7,770.00          
- 2              แผ่น 74.00            148.00           -               -                148.00             
- ครอบปดิหางตะเฆ่ 4              แผ่น 74.00            296.00           -               -                296.00             
- 3,755        ตัว 10.00            37,550.00       -               -                37,550.00         
- 100.00      ตัว 6.00             600.00           -               -                600.00             
- 80            เมตร 60.00            4,800.00         -               -                4,800.00          
- 1,130        ตร.ม. -               -                28.00            31,640.00       31,640.00         
- 132          เมตร 82.00            10,824.00       69.00            9,108.00         19,932.00         
- ไม้ปดิกันนกลอนคู่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป) 132          เมตร 35.00            4,620.00         69.00            9,108.00         13,728.00         
- แผ่นสะทอ้นความร้อน 2 ด้าน 1,130        ตร.ม. 58.00            65,540.00       18.00            20,340.00       85,880.00         

รวม ข้อ 2 280,888.00     70,196.00      351,084.00      
280,888.00     78,106.00      358,994.00      

   (ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ         (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
 (นายสามารถ   แสงกระจ่าง) (นายขจรศักด์ิ   สอนแพร) (นางสาวจรีพร   นลิหอ้ย)

ค่าแรงมุงกระเบือ้งหลังคา
เชิงชายส าเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 17x200x3050 มม.

รวมงาน ข้อ 1-2

กระเบือ้งลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.
ตราช้าง สีประกายมุก

ครอบสันโค้ง
ครอบตะเฆ่
ครอบโค้ง 3 ทาง

คลิปล็อค กระเบือ้งลอนคู่ (ยาว 20 ซม.)

 รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน

ค่าแรงงาน หมายเหตุ

งานรือ้ถอน
ร้ือวัสดุมุงหลังคา

ตะปเูกลียวยึดครอบกระเบือ้ง
อุปกรณ์ติดต้ังครอบโค้ง

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ

รายการปรมิาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 หลังที ่2
โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย  

ประมาณราคาโดย

   แผ่นที ่1 / 2



 แบบ ปร.4(ก)

สถานที่ จังหวัด เพชรบุรี

นายสามารถ   แสงกระจ่าง  ประธานฯ  นายขจรศักด์ิ  สอนแพร  กรรมการ  นางสาวจรีพร  นลิหอ้ย  กรรมการ ประมาณราคาเมือ่วันที่  23 พฤศจิกายน 2561

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
3

3.1 สีทาไม้เชิงชายส าเร็จรูปและปดิกันนกลอนคู่ 66            ตร.ม. 55.00            3,630.00         30.00            1,980.00         5,610.00          
รวม 3,630.00        1,980.00        5,610.00         

4
4.1 36            ม. 500.00          18,000.00       -               -                18,000.00         

4.2 108          ม. 500.00          54,000.00       -               -                54,000.00         

รวม 72,000.00      72,000.00        
รวมงาน ข้อ 3 - 4 75,630.00      1,980.00        77,610.00        

356,518.00     80,086.00      436,604.00      

   (ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ    (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ         (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
 (นายสามารถ   แสงกระจ่าง) (นายขจรศักด์ิ   สอนแพร) (นางสาวจรีพร   นลิหอ้ย)

งานทาสี

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุง ซ่อมแซมทั้งหมด หน้า 1-2

งานราวบันได
เปล่ียนราวบนัไดอาคาร อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 
หลังที ่2 ทัง้อาคาร ด้วยสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิว้
เปล่ียนราวบนัไดอาคาร อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 
หลังที ่1,3 และ4 ทัง้อาคาร ด้วยสแตนเลส ขนาด Ø 2 นิว้

 รวมค่าวัสดุ  

และค่าแรงงาน

หมายเหตุ

รายการปรมิาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 หลังที ่2

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

โรงเรียนวัดดอนไก่เต้ีย  

ประมาณราคาโดย

   แผ่นที ่2 / 2


