
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : งานตดิตั้งผ้ามา่น แบบ ปร.4
โครงการ :  ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร แผ่นที ่  1/2
เจ้าของงาน :  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดยโสธร
สถานทีก่่อสร้าง :  ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ : ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดยโสธร  แบบเลขท่ี ยผจ.ยส.39/2559
ประมาณการเมื่อ : วันท่ี 11 สิงหาคม 2565

ราคา/หน่วย รวมเงิน ราคา/หน่วย รวมเงิน
1 -            -           -           

23         ชุด 1,485.00     34,155.00   -            -            34,155.00   รวมค่ำแรง
2

4           ชุด 1,200.00     4,800.00     -            -            4,800.00     รวมค่ำแรง
3

4           ชุด 2,400.00     9,600.00     -            -            9,600.00     รวมค่ำแรง
4

1           ชุด 10,340.00   10,340.00   -            -            10,340.00   รวมค่ำแรง
5

1           ชุด 9,950.00     9,950.00     -            -            9,950.00     รวมค่ำแรง
68,845.00  
68,845.00  

ม่านหลุยส์ (ผนังช่องแสงทางขึ้นบนัใด)

รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน แผ่นที ่1/6
รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน ยกยอดไป

 - ม่ำนหลุย ตำมแบบ ช.1 ขนำดกว้ำง 242 ซม.
สูง 425 ซม.

 - ม่ำนหลุย ตำมแบบ ป.4 ขนำดกว้ำง 458 ซม.
สูง 250 ซม.

ขนาดกว้าง 85 ซม. สูง 240 ซม.
ม่านหลุยส์ (ประตูทางเข้า)

ม่านหลุยส์คลุมม่านจีบผ้าโปร่ง (หน้าต่างชั้นที ่2)
 - ม่านหลุ่ยส์ ตามแบบ น. 2-2

 - ม่านจบี ตามแบบ น. 2-1
ขนาดกว้าง 85 ซม. สูง 240 ซม.

ล าดับที่

ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
บัญชแีสดงปริมาณงานและค่าแรงงาน

 ขนาดกว้าง 187 ซม. สูง 145 ซม.
ม่านจีบ (หน้าต่างชั้นที ่2)

หมายเหตุ

ม่านปรับแสง (หน้าต่างชั้นล่าง)
- ม่านปรับแสง แนวต้ัง ตามแบบ น.1

รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรง

รวมเปน็เงิน



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานตดิตั้งผ้ามา่น แบบ ปร.4
โครงการ  ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร แผ่นที ่  2/2
เจ้าของงาน  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดยโสธร
สถานทีก่่อสร้าง  ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร  แบบเลขที ่ยผจ.ยส.39/2559
ประมาณการเมื่อ วันท่ี 11 สิงหาคม 2565

ราคา/หน่วย รวมเงิน ราคา/หน่วย รวมเงิน
68,845.00  

6

1           ชุด 2,400.00     2,400.00     -            -            2,400.00     รวมค่ำแรง
2,400.00    

71,245.00  

 - ม่ำนหลุยส์ ตำมแบบ ป.9 ขนำดกว้ำง 70 ซม.
สูง 200 ซม.

รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน แผ่นที ่2/2
รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน ทัง้หมด

รวมค่าวสัดุและค่าแรงงาน ยอดยกมา
ม่านหลุยส์ (ประตูห้องสรง)

ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
บัญชแีสดงปริมาณงานและค่าแรงงาน

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุ ค่าแรง

รวมเปน็เงิน หมายเหตุ



แบบ ปร.5
ประเภทงาน  งานตดิตั้งผ้ามา่น แผ่นที ่ 1/1
โครงการ  ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน  ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดยโสธร
สถานทีก่่อสร้าง  ต ำบลลุมพุก อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จ านวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันท่ี 11 สิงหาคม 2565

1 1.3074      

ประมำณกำรโดย ตรวจ
(นายบรรลุ  ทองเขม็)
ครูช านาญการพเิศษ
11 สิงหาคม 2565

เห็นชอบ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จงัหวัดยโสธร

(นำยมนตรี  เวียงอนิทร์)
ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอค ำเขื่อนแกว้

(ว่ำที ่ร.ท จ ำนงค์ นนทมำศ)

- ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) 7.00%

สรุป
รวมค่ำกอ่สร้ำงเป็นเงิน 93,145.71                                                                           

คิดเปน็เงินในครัง้น้ี 93,000.00                                                                        
ตัวอกัษร (เกำ้หมื่นสำมพนับำทถว้น)

- เงินประกนัผลงานหัก 0.00%
- ดอกเบีย้เงินกู้ 6.00% ต่อปี

งานติดตั้งผ้าม่าน 71,245.00                 93,145.71                     Factor F
- เงินล่วงหน้าจา่ย 0.00%

ล าดับที่ รายการ
รวมค่าวสัดุและ

Factor F
ค่าก่อสร้างทัง้หมด

หมายเหตุ
ค่าแรงงาน (บาท) รวมเปน็เงิน (บาท)

ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


