
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานทาสีรั้วรอบอาคาร แบบ ปร.4
โครงการ :  ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้างประกอบห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร แผ่นที ่  1/2
เจ้าของงาน :  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
สถานทีก่่อสร้าง :  ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ราคา/หน่วย รวมเงิน ราคา/หน่วย รวมเงิน
1

11,826.00      
11,826.00      

1.1 งานทาสีรัว้ Type A

     อดุโป๊วรอยแตกร้าว
     - ทาสีน  าอะคริลิค 100% ทาภายนอก 

รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน แผ่นที ่1/3
รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน ยกยอดไป

    * สีทับหน้า 2 เท่ียว
    * น  ายารองพื นปูน 1 เท่ียว มอก. 1123-2555

11,826           

ค่าแรง
รวมเปน็เงิน หมายเหตุ

ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
บัญชแีสดงปริมาณงานและค่าแรงงาน

ประมาณการตามแบบ :  ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจงัหวัดยโสธร  แบบเลขท่ี ยผจ.ยส.39/2559
ประมาณการเมื่อ : วันท่ี 11 สิงหำคม 2565

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ

มอก 2321-2549
146        ตร.ม. 47             6,862         34             4,964         

     - งานขดูลอกสีเดิม ขดั ท าความสะอาดพื นผิว

งานทาสีรัว้รอบอาคาร



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานทาสีรั้วรอบอาคาร แบบ ปร.4
โครงการ  ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้างประกอบห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร แผ่นที ่  2/2
เจ้าของงาน  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
สถานทีก่่อสร้าง  ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดยโสธร  แบบเลขที ่ยผจ.ยส.39/2559
ประมาณการเมื่อ วันท่ี 11 สิงหำคม 2565

ราคา/หน่วย รวมเงิน ราคา/หน่วย รวมเงิน

25,596.00      
37,422.00      

     - งานขดูลอกสีเดิม ขดั ท าความสะอาดพื นผิว
     อดุโป๊วรอยแตกร้าว

158        ตร.ม. 47             7,426         34             5,372         

ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
บัญชแีสดงปริมาณงานและค่าแรงงาน

หมายเหตุ

1.2 งานทาสีรัว้ Type B
     - งานขดูลอกสีเดิม ขดั ท าความสะอาดพื นผิว
     อดุโป๊วรอยแตกร้าว
     - ทาสีน  าอะคริลิค 100% ทาภายนอก 

158        

1.3 งานทาสีรัว้ Type C

12,798           
มอก 2321-2549
    * น  ายารองพื นปูน 1 เท่ียว มอก. 1123-2555
    * สีทับหน้า 2 เท่ียว

รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน แผ่นที ่2/3
รวมค่าวสัดุและค่าแรงงานทัง้หมด

     - ทาสีน  าอะคริลิค 100% ทาภายนอก 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรง

รวมเปน็เงิน

    * น  ายารองพื นปูนเ 1 เท่ียว มอก. 1123-2555
    * สีทับหน้า 2 เท่ียว

ตร.ม. 47             7,426         34             5,372         12,798           
มอก 2321-2549



แบบ ปร.5
ประเภทงาน  งานทาสีรั้วรอบอาคาร แผ่นที ่ 1/1
โครงการ  ปรับปรุงอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงประกอบห้องสมุดประชำชน "เฉลิมรำชกุมำรี" จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
สถานทีก่่อสร้าง  ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบปร.4 จ ำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันท่ี 11 สิงหำคม 2565

1 1.3074      

กรรมการ ตรวจ กรรมการ
(นำยบรรลุ  ทองเขม็)
ครูช ำนำญกำรพเิศษ
11 สิงหำคม 2565

เห็นชอบ ประธานกรรมการ

ล าดับที่ รายการ
รวมค่าวสัดุและ

Factor F
ค่าก่อสร้างทัง้หมด

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน (บาท) รวมเปน็เงิน (บาท)

งานทาสีรัว้รอบอาคาร 37,422.00                 48,925.52                     Factor F

ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สรุป
รวมค่ากอ่สร้างเป็นเงิน 48,925.52                                                                           

คิดเปน็เงินในครัง้น้ี 48,000.00                                                                        
ตัวอกัษร (ส่ีหมื่นแปดพนับาทถว้น)

- เงินล่วงหน้ำจำ่ย 0.00%
- เงินประกนัผลงำนหัก 0.00%

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัดยโสธร

(นายมนตรี  เวียงอนิทร์)
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอค าเขื่อนแกว้

(ว่าที ่ร.ท จ านงค์ นนทมาศ)

- ดอกเบีย้เงินกู้ 6.00% ต่อปี
- ภำษีมูลค่ำเพิม่ (VAT) 7.00%


