
สถานที�ก่อสร้าง      โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร หมู่ 5  ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ แบบเลขที�   ........../......

หน่วย : บาท

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 -           -                -              ราคาเหล็กโฮมฮับ ขอนแก่น

14 แผ่น 300.0       4,200.00       150.0       2,100.00     7293 kg/cu.m

63 ท่อน 1,035.0    65,205.00     488.0       30,744.0     3.2 1035

2363 กก. 12.0         

198 ท่อน 416.0       82,368.00     228.0       45,144.00   3.2 615

3754 กก. 12.0         2.3 416

 - เหล็กแป ตัวซี ( C ) 125x50x20x2.3 มม. ( นน.4.51 กก/ม.) 146 ท่อน 626.0       91,396.00     325.0       47,450.00   2.3 626

3950 กก. 12.0         

 - เหล็กเส้นกลม RB 9mm ยาว 10 เมตร  ( 0.499 กก / ม.) 20 ท่อน 110.0       2,200.00       50.0         1,000.00     โรงเล็ก 110

100 กก. 5.0           โรงใหญ่ 118

 - เหล็กกล่อง 3''x 1 1/2'' หนา  2.3 มม. ( นน. 3.81 กก./ม. ) 56 ท่อน 598.0       33,488.00     275.0       15,400.00   2.3 598

1280 กก. 12.0         1.8 455

 - งานทาสีนํ�ามันกันสนิม ( ) 800 ตร.ม. 30.0         24,000.00     30.0         24,000.00   

1200 ตร.ม. 99.0         118,800.00   80.0         96,000.00   ราคาเมทรัลชีท  เมตรละ 74 บาท 

38 เมตร 120.0       4,560.00       80.0         3,040.00     หน้ากว้าง 0.76 เมตร ราคาต่อตารางเมตร 

 - สกรูยึดหลังคา 800 ชุด 3.0           2,400.00       -           -              ประมาณ = 74/0.76 = 97.36 ฿ / ตร.ม.

 - วัสดุอื�น ลวดเชื�อม ใบตัดเหล็ก 1 เหมารวม 20,000     20,000.00     -           -              

 - ค่าเครนยก โครงเหล็ก 1 เหมารวม -           -                24,000.0  24,000.00   

 - ค่าดัดโค้งเหล็ก กลม 0 เหมารวม 30,000.0  -              

 - ค่าขนส่ง หลังคา + ค่าขนส่งเหล็ก 1 เหมารวม 10,000.0  10,000.00   

448,617.0    298,878.0   

 - ครอบสันหลังคา เมทรัลชีท  สี  หนา 0.30 มม. 7,600.00               

-                        

10,000.00             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 747,495.00         

48,000.00             

 - หลังคา เมทรัลชีท  สี  หนา 0.30 มม. 214,800.00           

2,400.00               

20,000.00             

24,000.00             

3,200.00               

48,888.00             

-                        

 - เหล็กกลม Ø 1 1/2'' หนา 2.3 มม. ( นน. 3.16 กก/ม.) 127,512.00           

138,846.00           

 - แผ่นเหล็ก ( PLATE ) ขนาด 0.45x0.45 m. หนา 20 มม. 6,300.00               

 - เหล็กกลม Ø 3'' หนา 3.2 มม.  ( นน. 6.78 กก./ม.) 95,949.00             

-                        

ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

งานโครงสร้างหลังคา

งานหลังคา -                        

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา  โครงการก่อสร้างอาคารคลุมลานอเนกประสงค์ ทรงจั�ว

ฝ่าย/งาน      งานอาคารและสถานที� โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

ประมาณการโดย วันที�      29     เดือน  สิงหาคม      พ.ศ.   2561

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ�งของ
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