
แผน่ท่ี 1/10

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

1  งานโครงสร้างทั่วไป

 -งานร้ือถอนโครงสร้างคอนกรีต  1.00              งาน

 - งานทรายถมรองพ้ืน 42.00            ลบ.ม.

 -งานไมแ้บบหล่อคอนกรีต 60.00            ตร.ม.

 -ไมใ้ชท้  าไมแ้บบ 50% 30.00            ลบ.ฟ.

 - ไมเ้คร่า 1.5" x 3"  (30 % ของไมแ้บบ) 9.00              ลบ.ฟ.

 -ไมค้  ้ายนั(ไมย้คูา Ø 3" x 3 ม.) 60.00            ตน้

 - ตะปูตอกไม้ 25.00            กก.

 -คอนกรีตโครงสร้าง  240 KSC. CUBE 15 x 15 x 15 69.00            ลบ.ม.

 -เหล็กเสน้กลมผิวเรียบ (SR24)  Ø  6  มม. 0.089            ตนั

 -เหล็กเสน้กลมผิวเรียบ (SR 24) Ø  9  มม. 1.886            ตนั

 -เหล็กเสน้กลมผิวขอ้ออ้ย (SD 40) Ø  12  มม. 0.389            ตนั

 -ลวดผูกเหล็ก 70.00            กก.

 -แผ่นพ้ืนส าเร็จ  LL. 450 kg./m.2 321.00          ตร.ม.

 -เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป  Ø 4 mm. @ 0.20 # 402.00          ตร.ม.

รวมยอดยกไป

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน



แผน่ท่ี 2/10

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

2  งานโครงสร้างหลังคา

 -งานติดตั้งโครงหลงัคา 11,596.00     กก.

 -แป เหล็กกล่อง 1"×1" หนา 1.6  มม.  (  7.20 กก/ท่อน) 362.00          ท่อน

 -เหล็ก C 100×50×20×3.2 มม.(   34  กก/ท่อน) 216.00          ท่อน

 -เหล็ก C 100×50×20×2.3 มม.(   23.5  กก/ท่อน) 70.00            ท่อน

 -PLATE เหล็กขนาด 0.28 × 0.28 ม. หนา 10 มม. 220.00          กก.

 -ชุดรองรับหวัเสา 26.00            ชุด

 -งานทาสีกนัสนิม 852.00          ตร.ม.

3 งานมุงหลังคา

 -กระเบ้ืองคอนกรีต ซีแพคโมเนีย ขนาด 0.33 x0.42 ม. 7,182.00       แผ่น

 -ครอบสนัหลงัคา 205.00          ตวั

 -ครอบขา้งกระเบ้ืองคอนกรีต 126.00          ตวั

 -ครอบโคง้หางมน 13.00            ตวั

 -ครอบปิดจัว่ 6.00              ตวั

 -รางตะเฆ่ส าเร็จรูป 20.00            เมตร

 -งานมุงหลงัคา 684.00          ตร.ม.

รวมยอดยกไป

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน



แผน่ท่ี 3/10

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

 -เชิงชายไมส้ าเร็จรูป ขนาด  8" ยาว 4.00 เมตร 41.00            แผ่น

 -ปิดเชิงชายไมส้ าเร็จรูป ขนาด  6" ยาว 4.00 เมตร 41.00            แผ่น

 -งานติดตั้งเชิงชาย+ปิดเชิงชายไมส้ าเร็จรูป 164.00          เมตร

4 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง

ผนงัก่อคอนกรีตบล็อคตนั 911.00          ตร.ม.

ผนงับล็อคแกว้โปร่งแสง 4.32              ตร.ม.

ผนงัไมส้ าเร็จรูป 6" ตีซอ้นเกล็ด หนา้จัว่มุกหลงัคา 18.00            ตร.ม.

ผ1. ผนงัฉาบปูนเรียบ  2,010.00       ตร.ม.

ผ2. ผิวผนงักรุดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 8"x10" 142.00          ตร.ม.

ผนงัพลาสติกกั้นภายในห้องน ้า 20.00            ตร.ม.

งานคิ้วบวัปูนป้ัน 90.00            เมตร

5 งานตกแต่งผิวพืน้

 -FL1. พ้ืนคอนกรีต ปูดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 24"x24" 624.00          ตร.ม.

 -FL2.  พ้ืนคอนกรีต ปูดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 8"x8" 56.00            ตร.ม.

 -FL3.  พ้ืนคอนกรีต ปูดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ 12"x12" 55.00            ตร.ม.

 -FL4. ,Fl5. พ้ืนขดัมนั/ขดัหยาบ 145.00          ตร.ม.

รวมยอดยกไป

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน
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รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

6 งานฝ้าเพดาน

 - CL1. เพดานฉาบพ้ืนผิวเรียบทาสี (รวมในงานตกแต่งผิวผนงัและงานสีแลว้)
 - CL2. เพดานยปิซัม่บอร์ด หนา 9 มม.  มีฟรอยด์ 314.00          ตร.ม.
   โครง C - line ฉาบเรียบทาสีน ้าพลาสติก
 - CL3. เพดานยปิซัม่บอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกนัช้ืน 80.00            ตร.ม.
    โครง  C - line ฉาบเรียบทาสีน ้าพลาสติก
 - ชายคาแผ่นฝ้าส าเร็จรูป หนา 6 มม. ชนิดมีรูระบายอากาศ 198.00          ตร.ม.
     โครงเหล็กกล่อง  1"x 2" @ 0.60 เมตร
 - ฝ้าใตจ้ัว่มุกหลงัคาไมส้ าเร็จรูป 3" ตีเวน้ช่อง 1 ซ.ม. 30.00            ตร.ม.
ติดตาข่ายกนัแมลง โครง C - line

7 งานประตู-หน้าต่าง

 -D1.ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสงติดตาย 1.00              ชุด
 -D2.ประตูบานสวิงคู่พร้อมช่องแสงติดตาย 3.00              ชุด
 -D3.ประตูบานเปิดเด่ียว 12.00            ชุด
 -D4.ประตูบานเปิดเด่ียว  เขา้ชุดผนงักั้นภายในห้องน ้า 6.00              ชุด
 -D5.ประตูบานสวิงเด่ียว 2.00              ชุด
 -D6.ประตูบานเล่ือนเด่ียว 2.00              ชุด
 -W1.บานเล่ือนคู่ 21.00            ชุด

รวมยอดยกไป

หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน
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รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

 -W2.บานเล่ือนสลบั 8.00              ชุด
 -W3.บานกระทุง้ 4.00              ชุด
 -W4.บานกระทุง้ 8.00              ชุด
 -W5.บานติดตาย 1.00              ชุด
 -W6.บานเล่ือนสลบั 2.00              ชุด

8 งานระบบไฟฟ้า

 - ตู ้MDB. พร้อมอุปกรณ์ 1.00              set
- ตูโ้หลดเซนเตอร์ 18 ช่อง 3P เมน 100 A พร้อมอุปกรณ์ 3.00              set
- THW.  25 Sq.mm. 110.00          m.
- THW.  6 Sq.mm. 630.00          m.
- THW.  4 Sq.mm. 540.00          m.
- THW.  2.5 Sq.mm. 1,170.00       m.
- THW.  1.5 Sq.mm. 1,800.00       m.

 -ท่ออ่อน ขนาด 1" 180.00          m.

 -ท่อ EMT  2" 23.00            set

 -ท่อ EMT  3/4" 59.00            set

 -ท่อ EMT  1/2" 162.00          set

 -Wire way 3"x4"x8' 20.00            set

รวมยอดยกไป

รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ



แผน่ท่ี 6/10

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

- โคมตะแกรงอลูมิเนียม หลอด FL. 1x 18 W. 19.00            set

- โคมตะแกรงอลูมิเนียม หลอด FL. 2x 36 W. 56.00            set

- โคมไฟสปอร์ตไลท ์เมทลัฮาไลท ์150 W. 2.00              set

- Downlight  14.00            set

- ไฟก่ิงติดผนงั 22.00            set

- สวิทช์ 250 V. 1P. 15A. 15.00            set

- สวิทช์ 250 V. 2P. 15A. 21.00            set

- สวิทช์ 250 V. 4P. 15A. 2.00              set

- เตา้รับ 250 V. 2P+G. 15A.  62.00            set

- อุปกรณ์ประกอบ,เบด็เตล็ดอ่ืนๆคิด 10% ของค่าแรง+วสัดุ 1.00              lot

9         งานระบบโทรศัพท์

 - เตา้รับโทรศพัท์ 8.00              set

  - งานเดินท่อร้อยสาย และอปกรณ์ประกอบ 1.00              set

 - สายโทรศพัท์ 250.00          m.

- MDF. 1.00              set

รวมยอดยกไป

หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน
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รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

10       งานระบบสายล่อฟ้า

 สาย ทองแดงเปลือย ขนาด 50 ตร.มม. 60.00            m.

หวัล่อฟ้าแบบแฉก 3.00              set

แท่งกราวด์ 5/8" L 2.4m. 3.00              set

ท่อ PVC 3/4" 12.00            ท่อน

- อุปกรณ์และค่าแรงประกอบระบบ 1.00              lot

11 งานเคร่ืองสุขภณัฑ์ และอุปกรณ์ห้องน า้  

 -ชกัโครกนัง่ราบชนิดมีหมอ้น ้า,ฟลชัวาลว์ 8.00              ชุด

 -อ่างลา้งหนา้(ชนิดฝังในเคาวเ์ตอร์)พร้อมอุปกรณ์ 12.00            ชุด

 -โถปัสสาวะ 4.00              ชุด

 -ท่ีใส่กระดาษช าระ 8.00              ชุด

 -สายฉีดช าระ 8.00              ชุด

 -ก๊อกน ้าบอลวาลว์  1/2" 8.00              ชุด

 -กระจก 71.00            ตร.ฟ.

 -FD.(แบบดกักล่ินในห้องน ้า) 14.00            ชุด

รวมยอดยกไป

รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ
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รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

12 งานระบบสุขาภบิาล

 -ถงับ าบดัน ้าเสีย  2,000   ลิตร 2.00              ชุด

 -บ่อพกั 16.00            ชุด

 -บ่อซึม 2.00              ชุด

 -รางระบายน ้า 70.00            เมตร

 - บ่อดกัไขมนั 8.00              ชุด

 -วาลว์ประตูน ้า 1.00              ชุด

 -ท่อ PVC 4"ชั้น 8.5 11.00            ท่อน

 -ท่อ PVC 3"ชั้น 8.5 7.00              ท่อน

 -ท่อ PVC 2"ชั้น 8.5 6.00              ท่อน

 -ท่อ PVC 1/2" ชั้น 8.5 9.00              ท่อน

 -ขอ้ต่อ3ทาง  PVC 3" 2.00              ตวั

 -ขอ้ต่อ 3ทาง Y PVC 4" 3.00              ตวั

 -ขอ้ต่อ 90 PVC 4" 3.00              ตวั

รวมยอดยกไป

แผน่ท่ี 9/10

หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ประมาณราคา  นายประพัฒน์   สีธิ  นายช่างโยธา เมือ่วนัที ่           กมุภาพันธ์  2556        ระยะเวลาก่อสร้าง  210   วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

 -ขอ้ต่อ 90 PVC 3" 4.00              ตวั

 -ขอ้ต่อ 90 PVC 1/2" 22.00            ตวั

 -สามทาง PVC 1/2" 20.00            ตวั

 -ขอ้ต่อ 45 PVC 4" 6.00              ตวั

 -เกลียวใน/นอก PVC 1/2" 40.00            ตวั

 -งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและงานสุขภณัฑท์่อ PVC Ø 4" 44.00            เมตร

 -งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและงานสุขภณัฑท์่อ PVC Ø 3" 28.00            เมตร

 -งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและงานสุขภณัฑท์่อ PVC Ø2" 24.00            เมตร

 -งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและงานสุขภณัฑท์่อ PVC Ø ½" 36.00            เมตร

 -งานอุปกรณ์ประกอบติดยึดท่อ  10% ของคา่แรงงานและวสัดุ 1.00              งาน

13 งานทาสี

 -งานทาสีน ้าพลาสติก 3,120.00       ตร.ม.

 -งานทาสีน ้ามนั 186.00          ตร.ม.

14       งานอื่นๆ

 - งานลูกกรงและราวบนัไดสแตนเลส 8.00              เมตร

 - อ่างลา้งจานอลูมีเนียมวางบนเคาน์เตอร์ผิวกระเบ้ืองเคลือบ 2.00              ชุด

รวมยอดยกไป

รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ



แผน่ท่ี 10/10

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  อาคารส านักงานที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ขนาด กว้าง 17.00  เมตร ยาว 35.50 เมตร สูง 10.50  เ มตร พืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 902.00  ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง  บ้านป่าสักทอง  หมู่ที่ 13  ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมอืง  จังหวดัเชียงราย แบบเลขที่                        - รายการเลขที่ -

บ.จ.ก./ ห.จ.ก. / ร้าน  .............................................................................................................

ประมาณราคาโดย......................................................................................... วนัที.่..........................................................................ระยะเวลาก่อสร้าง..........................วนั 

ล าดับ

ที่ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

รวมยอดยกมา

 - งานป้าย logo อลูซิงค ์ติดดว้ยสติเกอร์  ตวัอกัษรรมดา  หนา2" 1.00              งาน
 - ราวทรงตวัท าจากสแตนเลสภายในห้องน ้า 2.00              ชุด
 - เคาร์เตอร์อ่างลา้งหนา้บุดว้ยหินแกรนิต 8.40              เมตร
 - ราวมา้นัง่แสตนเลส 2" 16.00            เมตร
 - มา้นัง่ คสล. บุดว้ยหินแกรนิต 16.00            เมตร
 - จ๋องไม้ 6.00              ชุด
 - หลงัคามงุ Polycabonet โครงเคร่าเหลก็กล่อง ขนาด 2"x 4" 67.20            ตร.ม.
 - เวทียกพ้ืน คสล.  ขนาด  5 x 2 ม. 2.00              ชุด

 - ช่องระบายอากาศหลงัคา  ขนาดประมาณ 0.80 x 0.50 ม. 2.00              ชุด

 - ช่องระบายอากาศหลงัคา  ขนาดประมาณ 2.00 x 1.20 ม. 2.00              ชุด

รวมงานอาคารทั้งส้ิน

ลงช่ือ.......................................................................ผูเ้สนอราคา

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

ประทบัตรา (ถา้มี)

ค่าแรงงาน
ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ จ านวน หน่วย

ราคาวสัดุส่ิงของ


