
ปร.4,5,6.xls

แบบ ปร.4 หนาเดียว

 แผนที่ 1 / 3

แบบ ปร. 4(ก)
งานปรับปรุง/ ซอมแซม ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งกอสรางอื่น

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ สพป./สพม. สพม.16

8 พย.60

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 117          ม. -                  200.00         23,400.00        23,400.00         

2 -                  -                 -                  

40            ลบ.ม. -                  100.00         4,000.00         4,000.00           

160          ทอน 100.00          16,000.00         100.00         16,000.00        32,000.00         

1.5           ลบ.ม. 1,400.00       2,100.00           400.00         600.00            2,700.00           

17            ลบ.ม. 2,260.00       38,420.00         400.00         6,800.00         45,220.00         

64            เสน 200.00          12,800.00         -                 12,800.00         

75            เสน 150.00          11,250.00         -                 11,250.00         

110          เสน 100.00          11,000.00         -                 11,000.00         

40           กก. 30.00           1,200.00           -                 1,200.00           

120          ลบ.ฟ. 400.00          48,000.00         -                 48,000.00         

3        -                  -                 -                  

240          ตร.ม. 95.00           22,800.00         60.00           14,400.00        37,200.00         

480          ตร.ม. 60.00           28,800.00         80.00           38,400.00        67,200.00         

480          ตร.ม. 35.00           16,800.00         30.00           14,400.00        31,200.00         

-                  -                 -                  

-                  -                 -                  

209,170.00      118,000.00     327,170.00      

ประมาณราคาเมื่อวันที่

คาแรงงาน

3.3 สีน้ําพลาสติก

รวม

   (ลงชื่อ)........................................รับรองถูกตอง

คาวัสดุ

งานรื้อถอนรั้วคอนกรีต

งานฐานราก

ลําดับที่

2.3 คอนกรีต 1:3:5

หนวย

2.4 8vodiu9 1:2:4

สถานที่กอสราง

ประมาณราคาโดย  

2.5 เหล็ก 12  มม.

2.7 เหล็ก  6  มม.

3.2 ฉาบปูนเรียบผนัง

หมายเหตุ

2.6 เหล็ก 9  มม.

งานผนัง

2.9 ไมแบบ

2.8 ลวดผูกเหล็ก

   (ลงชื่อ)........................................ผูประมาณราคา
         (นายบรรเทิง  นามวงศ)

 รวมคาวัสดุ  

และคาแรงงาน

         (นายอํานวย  สังราชกิจ)
ผูอํานวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ

รายการปริมาณงานและราคา

3.1 ผนังคอนกรีตบลอก หนา  7  ซม.

นายบรรเทิง  นามวงศ

2.1 ขุดดิน

2.2 เสาเข็มไม 4" ยาว 4 เมตร

รายการ จํานวน



ปร.4,5,6.xls
แบบ ปร.5(ก)



 อําเภอ/เขต จะนะ

 หนวยงาน สพม.16

 จํานวน 1



คางานตนทุน  คากอสราง

 หนวย : บาท  หนวย : บาท

1 327,170.00       1.3074     427,742.06        

427,742.06        

ยอดสุทธิ 427,700.00        **

...............................................................................................

สรุปคาปรับปรุง ซอมแซม

ลําดับที่

สถานที่กอสราง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ

 

แบบ ปร.4 ที่แนบ แผน

8 พย.60  

สวนคางานตนทุน 

(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)

รับรองความถูกตอง

...............................................................................................

...............................................................................................

(นายอํานวย  สังราชกิจ)

งานกอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งกอสรางอื่น

รายการ

  รวมคากอสราง

...............................................................................................

   สพป./สพม. ...................................................(………………………………………………..)

รับรองความถูกตอง

หมายเหตุFactor  F

    สพป./สพม. .................................................

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูอํานวยการโรงเรียน

ผูประมาณราคา

(นายบรรเทิง  นามวงศ)

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

(………………………………………………..)

ตรวจสอบความถูกตอง



ตัวอยางที่ 1
แบบ ปร.6หนาเดียวแบบ ปร. 6

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ อําเภอ/เขต

สพม.16

แผน

8 พย.60

1

**

ผูอํานวยการโรงเรียน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ...........................................................................................ตรวจสอบความถูกตอง

(นายบรรเทิง  นามวงศ)

(นายอํานวย  สังราชกิจ)

...........................................................................................

(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน)

สพป./สพม. ................

ผูประมาณราคา

สรุป

(................................................................................)

...........................................................................................

(................................................................................)

รับรองความถูกตอง

สพป./สพม. ................

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น   

 หนวย : บาท

สรุป

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ทั้งหมด

สวนคางาน 427,700.00           

ลําดับที่

สรุปคาปรับปรุง ซอมแซม

 

รายการ
 คากอสราง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

จํานวน

จะนะ

งานกอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งกอสรางอื่น

หนวยงาน

หมายเหตุ

สถานที่กอสราง

รับรองความถูกตอง

...........................................................................................

427,700.00           
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