
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01
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ชื่อโครงการ1.

2.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ลักษณะงาน4.

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ บาท5.

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

เป็นเงิน

บาท

งานปรับปรุงอาคาร

24 มีนาคม 2563 2,839,855.22

2,850,000.00

       6.1   รายงาน ปร.4

       6.2   รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

       6.3   รายงาน ปร.5 (ก)

       6.4   รายงาน ปร.5 (ข)

       6.5   รายงาน ปร.6

       6.6   รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7.   รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

       7.1   ปิยพงษ์ เครือบคนโท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

       7.2   มานะ เหล่าเปีย กรรมการกำหนดราคากลาง ช่างก่อสร้าง ระดับ ช 4

       7.3   เกรียงไกร ดวงตาเสือ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมือง

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว

คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ

บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

โดยสังเขป

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อหน้าต่าง-ประตู-ผนัง-เหล็กดัด รวม 25,804.00

2 งานผนัง รวม 18,543.00

หน้า 1

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40

639,114.15หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานซ่อมแซมหลังคา และซ่อมฝ้าเพดาน รวม 36,000.00

4 งานติดตั้งหน้าต่าง-ประตู-เหล็กดัด-ม่าน รวม 451,767.15

5 งานปรับภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 107,000.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 639,114.15

หน้า 2

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40

639,114.15หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานรื้อหน้าต่าง-ประตู-ผนัง-เหล็กดัด

    - งานรื้อผนังกระจกกลางห้องผังเมือง 15.000 ตร.ม. 0.00 0.00 150.00 2,250.00 2,250.00

    - งานรื้อช่องแสงกระจกห้องวิชาการโยธา 2.550 ตร.ม. 0.00 0.00 150.00 382.50 382.50

    - งานรื้อหน้าต่างกระจก กรอบบาน/วงกบเหล็ก 105.300 ตร.ม. 0.00 0.00 150.00 15,795.00 15,795.00

    - งานรื้อประตูไม้อัดบานเปิดคู่ ห้องโยธาจังหวัด

ห้องธุรการ

2.000 ชุด 0.00 0.00 100.00 200.00 200.00

    - งานรื้อประตูบานเปิดคู่กระจกอลูมิเนียม

และวงกบเดิม ห้องวิชาการโยธา

3.600 ตร.ม. 0.00 0.00 150.00 540.00 540.00

    - รื้อเหล็กดัดหน้าต่าง 42.730 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 2,136.50 2,136.50

    - รื้อเครื่องปรับอากาศ 4.000 ชุด 0.00 0.00 500.00 2,000.00 2,000.00

    - รื้อประตูรั้วเหล็กเดิม 2.000 ชุด 0.00 0.00 1,250.00 2,500.00 2,500.00

รวมค่างานรื้อหน้าต่าง-ประตู-ผนัง-เหล็กดัด - 0.00 0.00 2,500.00 25,804.00 25,804.00-

2หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานผนัง

    - ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม.

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุ 2 ด้าน

21.000 ตร.ม. 643.00 13,503.00 120.00 2,520.00 16,023.00

    - สีน้ำพลาสติก 42.000 ตร.ม. 30.00 1,260.00 30.00 1,260.00 2,520.00

รวมค่างานผนัง - 673.00 14,763.00 150.00 3,780.00 18,543.00-

3   งานซ่อมแซมหลังคา และซ่อมฝ้าเพดาน

    - งานตรวจสอบและซ่อมแซมหลังคารั่ว

โดยเปลี่ยนรางตะเฆ่ทั้งหมด พร้อมซ่อมฝ้าที่ชำรุด

4.000 จุด 8,000.00 32,000.00 1,000.00 4,000.00 36,000.00

รวมค่างานซ่อมแซมหลังคา และซ่อมฝ้าเพดาน - 8,000.00 32,000.00 1,000.00 4,000.00 36,000.00-

4   งานติดตั้งหน้าต่าง-ประตู-เหล็กดัด-ม่าน

3หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าต่าง น.1

บานเลื่อนอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดแสงสีเขียวขนาด

1.65x2.35 เมตร

19.000 ชุด 8,724.38 165,763.22 0.00 0.00 165,763.22

    - หน้าต่าง น.2

บานเลื่อนอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดแสงสีเขียวขนาด

1.65x3.55 เมตร

2.000 ชุด 13,179.38 26,358.76 0.00 0.00 26,358.76

    - หน้าต่าง น.3

บานเลื่อนอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดแสงสีเขียวขนาด

1.65x1.15 เมตร

4.000 ชุด 4,269.38 17,077.52 0.00 0.00 17,077.52

    - หน้าต่าง น.4

บานกระทุ้งอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดแสงสีเขียวขนา

ด 0.55x3.50 เมตร

2.000 ชุด 4,331.25 8,662.50 0.00 0.00 8,662.50

    - หน้าต่าง น.5

กระจกติดตายอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดแสงสีเขียวข

นาด 1.20x1.50 เมตร

1.000 ชุด 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00

4หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าต่าง น.6

บานเลื่อนอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดแสงสีเขียวขนาด

1.10x1.15 เมตร

1.000 ชุด 2,846.25 2,846.25 0.00 0.00 2,846.25

    - หน้าต่าง น.7

กระจกติดตายอลูมิเนียมอบขาวกระจกตัดแสงสีเขียวข

นาด 1.48x3.00 เมตร

1.000 ชุด 8,880.00 8,880.00 0.00 0.00 8,880.00

    - ประตู ป.1 บานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สัก มีช่องแสง 1.000 ชุด 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

    - ประตู ป.2 บานเปิดคู่ อลูมิเนียมอบขาว

กระจกตัดแสงสีเขียว ห้องช่าง ห้องธุรการ

2.000 ชุด 14,400.00 28,800.00 0.00 0.00 28,800.00

    - งานสลับด้านเปิด ประตู ป.3 เปลี่ยนวงกบ

ใช้บานประตูเดิม

1.000 ชุด 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

    - ประตู ป.4 บานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมอบขาว

กระจกใส ห้องหน.กลุ่มผัง/หน.ฝ่ายบริหาร

2.000 ชุด 7,100.00 14,200.00 0.00 0.00 14,200.00

    - เหล็กดัดสำหรับ หน้าต่าง น.1 ชั้นล่าง ขนาด

1.65x2.35 เมตร

8.000 ชุด 4,653.00 37,224.00 0.00 0.00 37,224.00

5หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กดัดสำหรับ หน้าต่าง น.2 ชั้นล่าง ขนาด

1.65x3.55 เมตร

1.000 ชุด 7,029.00 7,029.00 0.00 0.00 7,029.00

    - เหล็กดัดสำหรับ หน้าต่าง น.3 ชั้นล่าง ขนาด

1.65x1.15 เมตร

1.000 ชุด 2,277.00 2,277.00 0.00 0.00 2,277.00

    - ม่านปรับแสง สำหรับ หน้าต่าง น.1 ขนาด

1.65x2.35 เมตร

19.000 ชุด 4,653.00 88,407.00 0.00 0.00 88,407.00

    - ม่านปรับแสง สำหรับ หน้าต่าง น.2 ขนาด

1.65x3.55 เมตร

2.000 ชุด 7,029.00 14,058.00 0.00 0.00 14,058.00

    - ม่านปรับแสง สำหรับ หน้าต่าง น.3 ขนาด

1.65x1.15 เมตร

4.000 ชุด 2,277.00 9,108.00 0.00 0.00 9,108.00

    - ม่านปรับแสง สำหรับ หน้าต่าง น.5 ขนาด

1.20x1.50 เมตร

1.000 ชุด 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160.00

    - ม่านปรับแสง สำหรับ หน้าต่าง น.6 ขนาด

1.10x1.15 เมตร

2.000 ชุด 1,518.00 3,036.00 0.00 0.00 3,036.00

6หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ก่ออิฐฉาบปูนปิดช่องแสง พร้อมทาสีน้ำพลาสติก

ห้องช่าง

2.550 ตร.ม. 415.00 1,058.25 283.00 721.65 1,779.90

รวมค่างานติดตั้งหน้าต่าง-ประตู-เหล็กดัด-ม่าน - 109,841.64 451,045.50 283.00 721.65 451,767.15-

5   งานปรับภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ

    - ประตูรั้วสแตนเลส ประตูข้างสำนักงาน 1.000 ชุด 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 40,500.00

    - ประตูรั้วสแตนเลส

ประตูหน้าทางเข้าบริเวณบ้านพัก

1.000 ชุด 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

    - สวิทช์เซ็นเซอร์ AC 220 V กันน้ำ

พร้อมชุดหลอดไฟถนนบริเวณบ้านพักข้าราชการ

11.000 ชุด 1,500.00 16,500.00 0.00 0.00 16,500.00

รวมค่างานปรับภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ - 92,000.00 107,000.00 0.00 0.00 107,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 639,114.15

7หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมห้องทำงานกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และฝ่ายปฏิบัติการ

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้าง รวม 83,646.19

2 งานหลังคา รวม 48,191.08

หน้า 1

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40

267,754.27หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานต่อเติมห้องทำงานกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และฝ่ายปฏิบัติการ

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 123,373.00

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 12,544.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 267,754.27

หน้า 2

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40

267,754.27หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้าง

    - งานทดสอบ Plate Bearing 1.000 จุด 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

    - งานรื้อพื้นทางเท้า/รางระบายน้ำเดิม

และเชื่อมต่อระบบระบายน้ำ

1.000 งาน 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

    - งานขุดดิน 9.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 283.00 2,547.00 2,547.00

    - คอนกรีตหยาบ .500 ลบ.ม. 1,750.00 875.00 398.00 199.00 1,074.00

    - ทรายหยาบ .500 ลบ.ม. 420.56 210.28 91.00 45.50 255.78

    - งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.

Cube15x15x15cm.

7.000 ลบ.ม. 1,813.08 12,691.56 391.00 2,737.00 15,428.56

    - ค่าติดตั้งไม้แบบ 57.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 7,581.00 7,581.00

    - ค่าไม้แบบ 45.000 ลบ.ฟ. 439.00 19,755.00 0.00 0.00 19,755.00

    - ไม้เคร่ารัดแบบ 13.000 ลบ.ฟ. 439.00 5,707.00 0.00 0.00 5,707.00

    - ไม้ค้ำยัน 27.000 ต้น 100.00 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00

2หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตะปู 11.000 กก. 42.00 462.00 0.00 0.00 462.00

    - เหล็กเส้น RB6มม. 95.000 กก. 27.17 2,581.15 4.10 389.50 2,970.65

    - เหล็กเส้น RB9มม. 11.000 กก. 24.90 273.90 3.30 36.30 310.20

    - เหล็กเส้น DB12มม. 486.000 กก. 24.20 11,761.20 3.30 1,603.80 13,365.00

    - ตะแกรงไวร์เมช dia.4mm.@20x20ซม. 22.000 ตร.ม. 40.00 880.00 5.00 110.00 990.00

รวมค่างานโครงสร้าง - 11,119.91 63,897.09 5,811.70 19,749.10 83,646.19-

2   งานหลังคา

    - เหล็กท่อเหลี่ยม 100x100x3.2มม. 1.000 ท่อน 2,284.80 2,284.80 799.68 799.68 3,084.48

    - เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. 11.000 ท่อน 940.00 10,340.00 235.00 2,585.00 12,925.00

    - เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม. 7.000 ท่อน 840.00 5,880.00 210.00 1,470.00 7,350.00

    - หลังคาMetal Sheet หนา0.35มม.

บุฉนวนกันความร้อน5มม.

26.000 ตร.ม. 350.00 9,100.00 70.00 1,820.00 10,920.00

3หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - Flashing Metal Sheet 9.200 ม. 450.00 4,140.00 50.00 460.00 4,600.00

    - เชิงชาย และปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 9.200 ม. 450.00 4,140.00 73.00 671.60 4,811.60

    - สีกันสนิม 50.000 ตร.ม. 55.00 2,750.00 35.00 1,750.00 4,500.00

รวมค่างานหลังคา - 5,369.80 38,634.80 1,472.68 9,556.28 48,191.08-

3   งานสถาปัตยกรรม

    - งานรื้อเหล็กดัด หน้าต่าง และผนังเดิม แล้วขนทิ้ง

และเก็บความเรียบร้อย

10.000 ตร.ม. 0.00 0.00 200.00 2,000.00 2,000.00

    - งานรื้อโรงจอดรถเดิม 15.000 ตร.ม. 0.00 0.00 95.00 1,425.00 1,425.00

    - งานผนังก่ออิฐมวลเบา 36.000 ตร.ม. 310.00 11,160.00 56.00 2,016.00 13,176.00

    - งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 4.000 ตร.ม. 257.00 1,028.00 89.00 356.00 1,384.00

    - งานปูพื้น กระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. 22.000 ตร.ม. 724.00 15,928.00 222.00 4,884.00 20,812.00

4หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.

ฉาบรอยต่อเรียบ

22.000 ตร.ม. 260.00 5,720.00 75.00 1,650.00 7,370.00

    - งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.

ภายนอก

7.000 ตร.ม. 316.00 2,212.00 92.00 644.00 2,856.00

    - งานประตู D1 2.000 ชุด 7,190.00 14,380.00 0.00 0.00 14,380.00

    - งานหน้าต่าง W1 พร้อมเหล็กดัด 5.000 ชุด 4,387.00 21,935.00 0.00 0.00 21,935.00

    - งานเสาเอ็น คานเอ็น 43.000 ม. 145.00 6,235.00 44.00 1,892.00 8,127.00

    - งานสกัดกันสาดคสล.เดิม

พร้อมฉาบปูนตกแต่งให้เรียบร้อย

1.000 งาน 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

    - งานทาน้ำยากันซึมพื้นกันสาด 12.000 ตร.ม. 350.00 4,200.00 120.00 1,440.00 5,640.00

    - งานฉาบปูนเรียบ 88.000 ตร.ม. 64.00 5,632.00 82.00 7,216.00 12,848.00

    - งานทาสีน้ำพลาสติก 132.000 ตร.ม. 30.00 3,960.00 30.00 3,960.00 7,920.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 14,033.00 92,390.00 4,605.00 30,983.00 123,373.00-

5หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - โคมไฟ LED Panel0.30x1.20ม. 40w.

พร้อมเดินสายไฟและอุปกรณ์

3.000 ชุด 1,526.00 4,578.00 350.00 1,050.00 5,628.00

    - เต้ารับคู่ พร้อมเดินสายไฟและอุปกรณ์ 8.000 ชุด 497.00 3,976.00 210.00 1,680.00 5,656.00

    - เดินสายLAN พร้อมอุปกรณ์ 2.000 จุด 490.00 980.00 140.00 280.00 1,260.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 2,513.00 9,534.00 700.00 3,010.00 12,544.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 267,754.27

6หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม และงานทั่วไป รวม 219,142.82

2 งานระบบไฟฟ้า รวม 49,877.20

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 269,020.02

หน้า 1

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:41

269,020.02หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม และงานทั่วไป

    - งานรื้อวัสดุมุงหลังคา (ชั้นบน) 136.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 3,400.00 3,400.00

    - กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 50x120x0.55 ซม. 312.000 แผ่น 64.00 19,968.00 20.45 6,380.40 26,348.40

    - ครอบสันปรับมุม 37.000 คู่ 110.00 4,070.00 45.00 1,665.00 5,735.00

    - ครอบข้างลอนคู่ 32.000 แผ่น 72.00 2,304.00 22.50 720.00 3,024.00

    - ครอบปิดจั่วปรับมุม 2.000 คู่ 110.00 220.00 45.00 90.00 310.00

    - ครอบปิดชายลอนคู่ 4.000 แผ่น 72.00 288.00 22.50 90.00 378.00

    - งานเบ็ดเตล็ดหลังคา

และงานซ่อมแซมโครงหลังคาที่ชำรุด

1.000 งาน 4,080.00 4,080.00 0.00 0.00 4,080.00

    - งานรื้อฝ้าเพดาน ฝ้าภายนอกชั้น 2 75.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 1,875.00 1,875.00

    - งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.

ฝ้าภายนอกชั้น 2

75.000 ตร.ม. 316.00 23,700.00 92.00 6,900.00 30,600.00

    - เชิงชายไม้เทียม 6 นิ้ว และปิดกันนกไม้เทียม 6

นิ้ว

34.000 ม. 243.75 8,287.50 73.00 2,482.00 10,769.50

2หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ปั้นลมไม้เทียม 4 นิ้ว 16.000 ม. 195.50 3,128.00 45.00 720.00 3,848.00

    - งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ฝ้าชั้น

1 ใต้ท้องพื้นไม้

43.000 ตร.ม. 316.00 13,588.00 92.00 3,956.00 17,544.00

    - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันชื้น หนา 9 มม.

ห้องน้ำ ชั้น1

8.000 ตร.ม. 375.00 3,000.00 75.00 600.00 3,600.00

    - งานรื้ออ่างน้ำ 2.000 ชุด 0.00 0.00 630.00 1,260.00 1,260.00

    - งานรื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ (รื้อขนทิ้ง) 8.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 400.00 400.00

    - งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 8.000 ตร.ม. 275.26 2,202.08 158.00 1,264.00 3,466.08

    - งานรื้อกระเบื้องบุผนัง (รื้อขนทิ้ง) 19.000 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 665.00 665.00

    - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค จรดฝ้า 32.000 ตร.ม. 238.87 7,643.84 166.00 5,312.00 12,955.84

    - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์

รวมรื้อถอนของเดิม

2.000 ชุด 1,444.00 2,888.00 590.00 1,180.00 4,068.00

    - ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน ชนิดพลาสติกชุบโครเมียม

พร้อมอุปกรณ์

2.000 ชุด 504.00 1,008.00 70.00 140.00 1,148.00

3หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ชุดฉากกั้นอาบน้ำ พร้อมราว 2.000 ชุด 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

    - ชั้นวางของสแตนเลส 2.000 ชุด 1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00

    - มุ้งลวด สำหรับประตู ป.1 4.000 ชุด 720.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00

    - ประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด สำหรับประตู ป.2 2.000 ชุด 3,420.00 6,840.00 0.00 0.00 6,840.00

    - ประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด สำหรับประตู ป.5 2.000 ชุด 3,040.00 6,080.00 0.00 0.00 6,080.00

    - มุ้งลวด สำหรับหน้าต่าง น.2 12.000 ชุด 670.00 8,040.00 0.00 0.00 8,040.00

    - มุ้งลวด สำหรับหน้าต่าง น.4 2.000 ชุด 320.00 640.00 0.00 0.00 640.00

    - มุ้งลวด สำหรับหน้าต่าง น.8 4.000 ชุด 160.00 640.00 0.00 0.00 640.00

    - มุ้งลวด สำหรับหน้าต่าง น.9 2.000 ชุด 680.00 1,360.00 0.00 0.00 1,360.00

    - ทาสีน้ำพลาสติก 658.000 ตร.ม. 30.00 19,740.00 30.00 19,740.00 39,480.00

    - ขัดสีเดิม และทาสีไม้พื้นและไม้บันไดใหม่ 55.000 ตร.ม. 55.00 3,025.00 75.00 4,125.00 7,150.00

    - ทาสีน้ำมัน 26.000 ตร.ม. 45.00 1,170.00 38.00 988.00 2,158.00

    - งานเดินท่อระบบน้ำดีในห้องน้ำ 6.000 จุด 500.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

4หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม และงานทั่วไป - 20,756.38 155,190.42 2,424.45 63,952.40 219,142.82-

2   งานระบบไฟฟ้า

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบอกไก่ 1x18วัตต์

8.000 ชุด 730.00 5,840.00 115.00 920.00 6,760.00

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบอกไก่ 1x9วัตต์

6.000 ชุด 595.00 3,570.00 115.00 690.00 4,260.00

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบติดผนัง 1x9วัตต์

4.000 ชุด 595.00 2,380.00 115.00 460.00 2,840.00

    - โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ

ชนิดกลม 3.5" หลอดLED 5วัตต์

2.000 ชุด 430.00 860.00 115.00 230.00 1,090.00

    - สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 18.000 ชุด 52.00 936.00 80.00 1,440.00 2,376.00

    - สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V 4.000 ชุด 80.00 320.00 85.00 340.00 660.00

5หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V

มีกราวด์

14.000 ชุด 130.00 1,820.00 90.00 1,260.00 3,080.00

    - งานเดินสายไฟดวงโคม 20.000 ชุด 82.00 1,640.00 76.00 1,520.00 3,160.00

    - งานเดินสายไฟสวิทช์ 22.000 ชุด 145.00 3,190.00 76.00 1,672.00 4,862.00

    - งานเดินสายไฟเต้ารับ 14.000 ชุด 420.00 5,880.00 110.00 1,540.00 7,420.00

    - งานเดินสายไฟเมน 1.000 ชุด 4,284.00 4,284.00 1,285.20 1,285.20 5,569.20

    - คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง 2.000 ชุด 3,500.00 7,000.00 400.00 800.00 7,800.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า - 11,043.00 37,720.00 2,662.20 12,157.20 49,877.20-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 269,020.02

6หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานหลังคาและฝ้าเพดานภายนอก รวม 48,592.00

2 งานปรับปรุงห้องน้ำและฝ้าเพดานภายใน รวม 16,770.04

หน้า 1

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42

151,738.12หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานระบบไฟฟ้า รวม 6,220.00

4 งานอื่นๆ รวม 80,156.08

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 151,738.12

หน้า 2

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42

151,738.12หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานหลังคาและฝ้าเพดานภายนอก

    - งานรื้อวัสดุมุงหลังคา (ชั้นบน) 87.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,175.00 2,175.00

    - กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 50x120x0.55 ซม. 200.000 แผ่น 64.00 12,800.00 20.45 4,090.00 16,890.00

    - ครอบสันปรับมุม 24.000 คู่ 110.00 2,640.00 45.00 1,080.00 3,720.00

    - ครอบข้างลอนคู่ 32.000 แผ่น 72.00 2,304.00 22.50 720.00 3,024.00

    - ครอบปิดจั่วปรับมุม 2.000 คู่ 110.00 220.00 45.00 90.00 310.00

    - ครอบปิดชายลอนคู่ 4.000 แผ่น 72.00 288.00 22.50 90.00 378.00

    - งานเบ็ดเตล็ดหลังคา

และงานซ่อมแซมโครงหลังคาที่ชำรุด

1.000 งาน 2,610.00 2,610.00 0.00 0.00 2,610.00

    - งานรื้อฝ้าเพดาน ฝ้าภายนอกชั้น 2 45.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 1,125.00 1,125.00

    - งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.

ฝ้าภายนอกชั้น 2

45.000 ตร.ม. 316.00 14,220.00 92.00 4,140.00 18,360.00

รวมค่างานหลังคาและฝ้าเพดานภายนอก - 3,354.00 35,082.00 297.45 13,510.00 48,592.00-

2หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานปรับปรุงห้องน้ำและฝ้าเพดานภายใน

    - งานรื้อฝ้าเพดานภายนอก (รื้อขนทิ้ง) 8.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 200.00 200.00

    - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดมีฟลอยด์ หนา 9 มม.

ภายใน ชั้น 1,2

4.000 ตร.ม. 325.00 1,300.00 75.00 300.00 1,600.00

    - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันชื้น หนา 9 มม.

ห้องน้ำ ชั้น1,2

4.000 ตร.ม. 375.00 1,500.00 75.00 300.00 1,800.00

    - งานรื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ (รื้อขนทิ้ง) 4.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 200.00 200.00

    - งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 4.000 ตร.ม. 275.26 1,101.04 158.00 632.00 1,733.04

    - โถสุขภัณฑ์ ชนิดนั่งราบ COTTO

รวมรื้อถอนของเดิม

1.000 ชุด 5,108.00 5,108.00 590.00 590.00 5,698.00

    - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์

รวมรื้อถอนของเดิม

1.000 ชุด 1,444.00 1,444.00 590.00 590.00 2,034.00

3หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตู ป.3 ห้องน้ำสำเร็จรูป PVC พร้อมวงกบ

และอุปกรณ์

1.000 ชุด 3,200.00 3,200.00 305.00 305.00 3,505.00

รวมค่างานปรับปรุงห้องน้ำและฝ้าเพดานภายใน - 10,727.26 13,653.04 1,868.00 3,117.00 16,770.04-

3   งานระบบไฟฟ้า

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบอกไก่ 1x18วัตต์

4.000 ชุด 730.00 2,920.00 115.00 460.00 3,380.00

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบอกไก่ 1x9วัตต์

4.000 ชุด 595.00 2,380.00 115.00 460.00 2,840.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า - 1,325.00 5,300.00 230.00 920.00 6,220.00-

4   งานอื่นๆ

    - ซิงค์สแตนเลสชนิด 1 หลุมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1.000 ชุด 2,690.00 2,690.00 300.00 300.00 2,990.00

4หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8"

(ซักล้างหลังบ้าน)

8.000 ตร.ม. 275.26 2,202.08 158.00 1,264.00 3,466.08

    - ประตู ป.1 ไม้อัดยาง 0.90x2.00 ม.

พร้อมอุปกรณ์

2.000 ชุด 2,580.00 5,160.00 240.00 480.00 5,640.00

    - ประตู ป.2 ไม้สัก 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 4,080.00 4,080.00 240.00 240.00 4,320.00

    - ประตู ป.5 ไม้สัก 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 3,830.00 3,830.00 240.00 240.00 4,070.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.2 ขนาด 1.45x1.15ม.

เป็นกระจกบานเลื่อน+มุ้งลวด

8.000 ชุด 3,750.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.3 ขนาด 0.80x1.15ม.

เป็นกระจกบานเกล็ดวงกบอลูมีเนียม+มุ้งลวด

1.000 ชุด 2,070.00 2,070.00 0.00 0.00 2,070.00

    - มุ้งลวดหน้าต่าง น.4 ขนาดหน้าต่าง 0.70x1.15

ม.

1.000 ชุด 320.00 320.00 0.00 0.00 320.00

    - มุ้งลวดหน้าต่าง น.6 ขนาดหน้าต่าง 1.80x0.50

ม.

1.000 ชุด 360.00 360.00 0.00 0.00 360.00

5หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - มุ้งลวดหน้าต่าง น.8 ขนาดหน้าต่าง 0.80x0.50

ม.

1.000 ชุด 160.00 160.00 0.00 0.00 160.00

    - มุ้งลวดหน้าต่าง น.9 ตอนล่างบานกระทุ้ง ขนาด

1.70x1.00ม.

1.000 ชุด 680.00 680.00 0.00 0.00 680.00

    - ประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด สำหรับประตู ป.2 1.000 ชุด 3,420.00 3,420.00 0.00 0.00 3,420.00

    - ประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด สำหรับประตู ป.5 1.000 ชุด 3,040.00 3,040.00 0.00 0.00 3,040.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.2 ขนาด 1.45x1.15

ม.

8.000 ชุด 2,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.3 ขนาด 0.80x1.15

ม.

1.000 ชุด 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.4 ขนาดหน้าต่าง

0.70x1.15 ม.

1.000 ชุด 960.00 960.00 0.00 0.00 960.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.6 ขนาดหน้าต่าง

1.80x0.50 ม.

1.000 ชุด 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00

6หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.8 ขนาดหน้าต่าง

0.80x0.50 ม.

1.000 ชุด 480.00 480.00 0.00 0.00 480.00

รวมค่างานอื่นๆ - 32,875.26 77,632.08 1,178.00 2,524.00 80,156.08-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 151,738.12

7หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานหลังคาและฝ้าเพดานภายนอก รวม 64,993.75

2 งานปรับปรุงห้องน้ำ รวม 43,151.09

หน้า 1

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42

278,270.24หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานทาสีและประตูหน้าต่าง รวม 130,458.20

4 งานระบบไฟฟ้า รวม 34,601.12

5 งานอื่นๆ รวม 5,066.08

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 278,270.24

หน้า 2

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42

278,270.24หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานหลังคาและฝ้าเพดานภายนอก

    - งานรื้อวัสดุมุงหลังคา 104.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,600.00 2,600.00

    - กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 50x120x0.55 ซม. 208.000 แผ่น 64.00 13,312.00 20.45 4,253.60 17,565.60

    - กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็กสี ขนาด 50x120 ซม. 27.000 แผ่น 64.00 1,728.00 20.45 552.15 2,280.15

    - ครอบสันปรับมุม 25.000 คู่ 110.00 2,750.00 45.00 1,125.00 3,875.00

    - ครอบข้างลอนคู่ 32.000 แผ่น 72.00 2,304.00 22.50 720.00 3,024.00

    - ครอบปิดจั่วปรับมุม 2.000 คู่ 110.00 220.00 45.00 90.00 310.00

    - ครอบปิดชายลอนคู่ 4.000 แผ่น 72.00 288.00 22.50 90.00 378.00

    - เชิงชายไม้เทียม 6 นิ้ว และปิดกันนกไม้เทียม 6

นิ้ว

22.000 เมตร 243.75 5,362.50 73.00 1,606.00 6,968.50

    - ปั้นลมไม้เทียม 4 นิ้ว 17.000 เมตร 195.50 3,323.50 45.00 765.00 4,088.50

    - งานเบ็ดเตล็ดหลังคา

และงานซ่อมแซมโครงหลังคาที่ชำรุด

1.000 งาน 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00

2หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานรื้อฝ้าเพดาน 48.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 1,200.00 1,200.00

    - งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.

ฝ้าภายนอกชั้น 2

48.000 ตร.ม. 316.00 15,168.00 92.00 4,416.00 19,584.00

รวมค่างานหลังคาและฝ้าเพดานภายนอก - 4,367.25 47,576.00 435.90 17,417.75 64,993.75-

2   งานปรับปรุงห้องน้ำ

    - ประตู ป.3 ห้องน้ำสำเร็จรูป PVC พร้อมวงกบ

และอุปกรณ์

2.000 ชุด 3,200.00 6,400.00 305.00 610.00 7,010.00

    - โถสุขภัณฑ์ ชนิดนั่งราบ COTTO

รวมรื้อถอนของเดิม

2.000 ชุด 5,108.00 10,216.00 590.00 1,180.00 11,396.00

    - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์

รวมรื้อถอนของเดิม

2.000 ชุด 1,444.00 2,888.00 590.00 1,180.00 4,068.00

    - ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน ชนิดพลาสติกชุบโครเมียม

พร้อมอุปกรณ์

2.000 ชุด 504.00 1,008.00 70.00 140.00 1,148.00

3หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่ออื่นๆ 1.000 งาน 4,233.60 4,233.60 0.00 0.00 4,233.60

    - งานรื้ออ่างน้ำ 1.000 ชุด 0.00 0.00 630.00 630.00 630.00

    - งานรื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ (รื้อขนทิ้ง) 7.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 350.00 350.00

    - งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 7.000 ตร.ม. 275.26 1,926.82 158.00 1,106.00 3,032.82

    - งานรื้อผนังบุกระเบื้อง (รื้อขนทิ้ง) 25.650 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 897.75 897.75

    - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค 25.650 ตร.ม. 238.87 6,127.01 166.00 4,257.90 10,384.92

รวมค่างานปรับปรุงห้องน้ำ - 15,003.73 32,799.43 2,594.00 10,351.65 43,151.09-

3   งานทาสีและประตูหน้าต่าง

    - ทาสีน้ำพลาสติก 511.000 ตร.ม. 30.00 15,330.00 30.00 15,330.00 30,660.00

    - ทาสีไม้พื้นและไม้บันได 60.000 ตร.ม. 54.97 3,298.20 50.00 3,000.00 6,298.20

    - ประตู ป.1 ไม้อัดยาง 0.90x2.00 ม.

พร้อมอุปกรณ์

3.000 ชุด 2,580.00 7,740.00 240.00 720.00 8,460.00

4หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตู ป.2 ไม้สัก 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 4,080.00 4,080.00 240.00 240.00 4,320.00

    - ประตู ป.5 ไม้สัก 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 3,830.00 3,830.00 240.00 240.00 4,070.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.1 ขนาด 2.10x1.15ม.

เป็นกระจกบานเลื่อน+มุ้งลวด

6.000 ชุด 5,430.00 32,580.00 0.00 0.00 32,580.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.2 ขนาด 1.45x1.15ม.

เป็นกระจกบานเลื่อน+มุ้งลวด

1.000 ชุด 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 3,750.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.4 ขนาด 0.70x1.15ม.

เป็นกระจกบานเกล็ดวงกลอลูมีเนียม+มุ้งลวด

3.000 ชุด 1,810.00 5,430.00 0.00 0.00 5,430.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.6 ขนาด 1.80x0.50ม.

เป็นกระจกฝ้าบานซ้อน วงกบอลูมีเนียม+มุ้งลวด

1.000 ชุด 2,030.00 2,030.00 0.00 0.00 2,030.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.7 ขนาด 1.40x0.50ม.

เป็นกระจกฝ้าบานซ้อน วงกบอลูมีเนียม+มุ้งลวด

1.000 ชุด 1,580.00 1,580.00 0.00 0.00 1,580.00

    - มุ้งลวดหน้าต่าง น.9 ตอนล่างบานกระทุ้ง ขนาด

1.70x1.00ม.

1.000 ชุด 680.00 680.00 0.00 0.00 680.00

    - ประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด สำหรับประตู ป.2 1.000 ชุด 3,420.00 3,420.00 0.00 0.00 3,420.00

5หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด สำหรับประตู ป.5 1.000 ชุด 3,040.00 3,040.00 0.00 0.00 3,040.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.1 ขนาด

2.10x1.15ม.

6.000 ชุด 2,890.00 17,340.00 0.00 0.00 17,340.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.2 ขนาด

1.45x1.15ม.

1.000 ชุด 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.4 ขนาด

0.70x1.15ม.

3.000 ชุด 960.00 2,880.00 0.00 0.00 2,880.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.6 ขนาด

1.80x0.50ม.

1.000 ชุด 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.7 ขนาด

1.40x0.50ม.

1.000 ชุด 840.00 840.00 0.00 0.00 840.00

รวมค่างานทาสีและประตูหน้าต่าง - 40,084.97 110,928.20 800.00 19,530.00 130,458.20-

4   งานระบบไฟฟ้า

6หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบอกไก่ 1x18วัตต์

4.000 ชุด 730.00 2,920.00 115.00 460.00 3,380.00

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบอกไก่ 1x9วัตต์

4.000 ชุด 595.00 2,380.00 115.00 460.00 2,840.00

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบติดผนัง 1x9วัตต์

3.000 ชุด 595.00 1,785.00 115.00 345.00 2,130.00

    - โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ

ชนิดกลม 3.5" หลอดLED 5วัตต์

2.000 ชุด 430.00 860.00 115.00 230.00 1,090.00

    - สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 12.000 ชุด 52.00 624.00 80.00 960.00 1,584.00

    - สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V 2.000 ชุด 80.00 160.00 85.00 170.00 330.00

    - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V

มีกราวด์

13.000 ชุด 130.00 1,690.00 90.00 1,170.00 2,860.00

    - งานเดินสายไฟดวงโคม 13.000 ชุด 82.00 1,066.00 76.00 988.00 2,054.00

    - งานเดินสายไฟสวิทช์ 14.000 ชุด 145.00 2,030.00 76.00 1,064.00 3,094.00

7หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานเดินสายไฟเต้ารับ 13.000 ชุด 420.00 5,460.00 110.00 1,430.00 6,890.00

    - งานเดินสายไฟเมน 1.000 ชุด 3,422.40 3,422.40 1,026.72 1,026.72 4,449.12

    - คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง 1.000 ชุด 3,500.00 3,500.00 400.00 400.00 3,900.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า - 10,181.40 25,897.40 2,403.72 8,703.72 34,601.12-

5   งานอื่นๆ

    - งานปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x8"

(ซักล้างหลังบ้าน)

8.000 ตร.ม. 275.26 2,202.08 158.00 1,264.00 3,466.08

    - งานเปลี่ยนลูกลอยถังเก็บน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ 1.000 ชุด 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

    - งานซ่อมแซมรอยแตกผนังชั้นล่าง 5.000 ตร.ม. 120.00 600.00 0.00 0.00 600.00

รวมค่างานอื่นๆ - 1,395.26 3,802.08 158.00 1,264.00 5,066.08-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 278,270.24

8หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:42



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานหลังคาและฝ้าเพดาน รวม 132,416.90

2 งานปรับปรุงห้องน้ำ รวม 45,620.98

หน้า 1

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43

371,990.15หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานทาสีและงานประตูหน้าต่าง รวม 110,498.20

4 งานติดตั้งมุ้งลวด รวม 5,700.00

5 งานติดตั้งเหล็กดัด รวม 28,830.00

6 งานระบบไฟฟ้า รวม 43,402.48

7 งานอื่นๆ รวม 5,521.59

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 371,990.15

หน้า 2

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43

371,990.15หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานหลังคาและฝ้าเพดาน

    - งานรื้อวัสดุมุงหลังคา 131.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 3,275.00 3,275.00

    - กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 50x120x0.55 ซม. 300.000 แผ่น 64.00 19,200.00 20.45 6,135.00 25,335.00

    - ครอบสันปรับมุม 25.000 คู่ 110.00 2,750.00 45.00 1,125.00 3,875.00

    - ครอบข้างลอนคู่ 48.000 แผ่น 72.00 3,456.00 22.50 1,080.00 4,536.00

    - ครอบปิดจั่วปรับมุม 2.000 คู่ 110.00 220.00 45.00 90.00 310.00

    - ครอบปิดชายลอนคู่ 4.000 แผ่น 72.00 288.00 22.50 90.00 378.00

    - เชิงชายไม้เทียม 6 นิ้ว และปิดกันนกไม้เทียม 6

นิ้ว

22.400 เมตร 243.75 5,460.00 73.00 1,635.20 7,095.20

    - ปั้นลมไม้เทียม 4 นิ้ว 23.400 เมตร 195.50 4,574.70 45.00 1,053.00 5,627.70

    - งานเบ็ดเตล็ดหลังคา

และงานซ่อมแซมโครงหลังคาที่ชำรุด

1.000 งาน 3,930.00 3,930.00 0.00 0.00 3,930.00

    - งานรื้อฝ้าเพดาน 181.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 4,525.00 4,525.00

2หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.

ภายนอกชั้น1,2,ช่องจอดรถ

85.000 ตร.ม. 316.00 26,860.00 92.00 7,820.00 34,680.00

    - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดมีฟลอยด์ หนา 9 มม.

ภายใน ชั้น 1,2

87.000 ตร.ม. 325.00 28,275.00 75.00 6,525.00 34,800.00

    - งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันชื้น หนา 9 มม.

ห้องน้ำ ชั้น1,2

9.000 ตร.ม. 375.00 3,375.00 75.00 675.00 4,050.00

รวมค่างานหลังคาและฝ้าเพดาน - 5,813.25 98,388.70 565.45 34,028.20 132,416.90-

2   งานปรับปรุงห้องน้ำ

    - ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป PVC พร้อมวงกบ

และอุปกรณ์ (ป3)

2.000 ชุด 3,200.00 6,400.00 305.00 610.00 7,010.00

    - โถสุขภัณฑ์ ชนิดนั่งราบ COTTO

รวมรื้อถอนของเดิม

2.000 ชุด 5,108.00 10,216.00 590.00 1,180.00 11,396.00

    - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์

รวมรื้อถอนของเดิม

2.000 ชุด 1,444.00 2,888.00 590.00 1,180.00 4,068.00

3หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน ชนิดพลาสติกชุบโครเมียม

พร้อมอุปกรณ์

2.000 ชุด 504.00 1,008.00 70.00 140.00 1,148.00

    - ข้อต่อ อุปกรณ์ท่ออื่นๆ 1.000 งาน 4,233.60 4,233.60 0.00 0.00 4,233.60

    - งานรื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำ (รื้อขนทิ้ง) 9.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 450.00 450.00

    - งานพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค 9.000 ตร.ม. 275.26 2,477.34 158.00 1,422.00 3,899.34

    - งานรื้อผนังบุกระเบื้อง (รื้อขนทิ้ง) 30.500 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 1,067.50 1,067.50

    - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค 30.500 ตร.ม. 238.87 7,285.53 166.00 5,063.00 12,348.54

รวมค่างานปรับปรุงห้องน้ำ - 15,003.73 34,508.47 1,964.00 11,112.50 45,620.98-

3   งานทาสีและงานประตูหน้าต่าง

    - ทาสีน้ำพลาสติก 514.000 ตร.ม. 30.00 15,420.00 30.00 15,420.00 30,840.00

    - ทาสีไม้พื้นและไม้บันได 60.000 ตร.ม. 54.97 3,298.20 50.00 3,000.00 6,298.20

4หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตูไม้อัดยาง 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์

(ป1)

4.000 ชุด 2,580.00 10,320.00 240.00 960.00 11,280.00

    - ประตูไม้สัก 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ (ป2) 1.000 ชุด 4,080.00 4,080.00 240.00 240.00 4,320.00

    - ประตูไม้สัก ลูกฟักกระจก 2-0.80x2.00 ม.

พร้อมอุปกรณ์ (ป4)

1.000 ชุด 7,000.00 7,000.00 580.00 580.00 7,580.00

    - ประตูไม้สัก 0.60x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ (ป5) 2.000 ชุด 3,580.00 7,160.00 240.00 480.00 7,640.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.1 ขนาด 2.10x1.15ม.

เป็นกระจกบานเลื่อน+มุ้งลวด

3.000 ชุด 5,430.00 16,290.00 0.00 0.00 16,290.00

    - เปลี่ยนหน้าต่าง น.2 ขนาด 1.45x1.15ม.

เป็นกระจกบานเลื่อน+มุ้งลวด

7.000 ชุด 3,750.00 26,250.00 0.00 0.00 26,250.00

รวมค่างานทาสีและงานประตูหน้าต่าง - 26,504.97 89,818.20 1,380.00 20,680.00 110,498.20-

4   งานติดตั้งมุ้งลวด

    - มุ้งลวด ประตู ป.2 1.000 ชุด 720.00 720.00 0.00 0.00 720.00

5หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - มุ้งลวด ประตู ป.4 1.000 ชุด 1,280.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00

    - มุ้งลวด ประตู ป.5 2.000 ชุด 480.00 960.00 0.00 0.00 960.00

    - มุ้งลวด หน้าต่าง น.4 2.000 ชุด 320.00 640.00 0.00 0.00 640.00

    - มุ้งลวด หน้าต่าง น.5 1.000 ชุด 740.00 740.00 0.00 0.00 740.00

    - มุ้งลวด หน้าต่าง น.6 1.000 ชุด 360.00 360.00 0.00 0.00 360.00

    - มุ้งลวด หน้าต่าง น.8 2.000 ชุด 160.00 320.00 0.00 0.00 320.00

    - มุ้งลวด หน้าต่าง น.9 1.000 ชุด 680.00 680.00 0.00 0.00 680.00

รวมค่างานติดตั้งมุ้งลวด - 4,740.00 5,700.00 0.00 0.00 5,700.00-

5   งานติดตั้งเหล็กดัด

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.1 ขนาด

2.10x1.15ม.

3.000 ชุด 2,890.00 8,670.00 0.00 0.00 8,670.00

6หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.2 ขนาด

1.45x1.15ม.

7.000 ชุด 2,000.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.4 ขนาด

0.70x1.15ม.

2.000 ชุด 960.00 1,920.00 0.00 0.00 1,920.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.5 ขนาด

1.60x1.15ม.

1.000 ชุด 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.6 ขนาด

1.80x0.50ม.

1.000 ชุด 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 1,080.00

    - เหล็กดัด สำหรับหน้าต่าง น.8 ขนาด

0.80x0.50ม.

2.000 ชุด 480.00 960.00 0.00 0.00 960.00

รวมค่างานติดตั้งเหล็กดัด - 9,610.00 28,830.00 0.00 0.00 28,830.00-

6   งานระบบไฟฟ้า

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบอกไก่ 1x18วัตต์

8.000 ชุด 730.00 5,840.00 115.00 920.00 6,760.00

7หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8

แบบอกไก่ 1x9วัตต์

7.000 ชุด 595.00 4,165.00 115.00 805.00 4,970.00

    - โคมไฟฟ้าดาวน์ไลท์ ฝังฝ้าเพดานห้องน้ำ

ชนิดกลม 3.5" หลอดLED 5วัตต์

2.000 ชุด 430.00 860.00 115.00 230.00 1,090.00

    - สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V 16.000 ชุด 52.00 832.00 80.00 1,280.00 2,112.00

    - สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง 16A 250V 2.000 ชุด 80.00 160.00 85.00 170.00 330.00

    - เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V

มีกราวด์

16.000 ชุด 130.00 2,080.00 90.00 1,440.00 3,520.00

    - งานเดินสายไฟดวงโคม 17.000 ชุด 82.00 1,394.00 76.00 1,292.00 2,686.00

    - งานเดินสายไฟสวิทช์ 18.000 ชุด 145.00 2,610.00 76.00 1,368.00 3,978.00

    - งานเดินสายไฟเต้ารับ 16.000 ชุด 420.00 6,720.00 110.00 1,760.00 8,480.00

    - งานเดินสายไฟเมน 1.000 ชุด 4,289.60 4,289.60 1,286.88 1,286.88 5,576.48

    - คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง 1.000 ชุด 3,500.00 3,500.00 400.00 400.00 3,900.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า - 10,453.60 32,450.60 2,548.88 10,951.88 43,402.48-

8หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

7   งานอื่นๆ

    - งานคอนกรีตปรับพื้นที่โรงจอดรถ (240 ksc.

cube)

.970 ลบ.ม. 1,813.08 1,758.68 306.00 296.82 2,055.51

    - งานปูกระเบื้องเซรามิค (ซักล้างหลังบ้าน) 8.000 ตร.ม. 275.26 2,202.08 158.00 1,264.00 3,466.08

รวมค่างานอื่นๆ - 2,088.34 3,960.76 464.00 1,560.82 5,521.59-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 371,990.15

9หน้า

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:43



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 ระบบโทรศัพท์ รวม 10,000.00

หน้า 1

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:39

268,800.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

2 เครื่องปรับอากาศ รวม 258,800.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 268,800.00

หน้า 2

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:39

268,800.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ระบบโทรศัพท์

1.1 ตู้สาขา3สายนอก8สายในKX-TEM/TES824 1.000 ชุด 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

รวมค่าระบบโทรศัพท์ - 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00-

2 เครื่องปรับอากาศ

2.1 เครื่องปรับอากาศขนาด12000btu(Inverter) 4.000 4 24,200.00 0.00 0.00 96,800.00

2.2 เครื่องปรับอากาศขนาด24000btu 5.000 ชุด 32,400.00 0.00 0.00 162,000.00

รวมค่าเครื่องปรับอากาศ - 56,600.00 258,800.00 0.00 0.00 258,800.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:39



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่ตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:39

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

8

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2999 830,784.48639,114.15งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน
1

รวมค่าก่อสร้าง 830,784.48

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      264.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,146.91 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 830,784.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

8

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 830,784.48

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      264.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,146.91 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 830,784.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:14



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานต่อเติมห้องทำงานกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และฝ่ายปฏิบัติการ

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

7

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2999 348,053.77267,754.27งานต่อเติมห้องทำงานกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

และฝ่ายปฏิบัติการ
1

รวมค่าก่อสร้าง 348,053.77

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      23.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    15,132.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 348,053.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:14



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานต่อเติมห้องทำงานกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และฝ่ายปฏิบัติการ

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

7

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 348,053.77

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      23.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    15,132.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 348,053.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:14



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

6

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2999 349,699.12269,020.02งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-21

รวมค่าก่อสร้าง 349,699.12

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      106.40  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,286.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 349,699.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:15



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

6

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 349,699.12

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      106.40  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,286.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 349,699.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:15



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

8

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2999 197,244.38151,738.12งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-41

รวมค่าก่อสร้าง 197,244.38

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      67.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,943.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 197,244.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:16



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

8

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 197,244.38

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      67.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    2,943.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 197,244.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:16



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

9

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2999 361,723.48278,270.24งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-61

รวมค่าก่อสร้าง 361,723.48

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      80.80  ตารางเมตร เฉลี่ย    4,476.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 361,723.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:16



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

9

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 361,723.48

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      80.80  ตารางเมตร เฉลี่ย    4,476.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 361,723.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:16



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

10

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2999 483,549.99371,990.15งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-81

รวมค่าก่อสร้าง 483,549.99

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      112.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    4,317.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 483,549.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:17



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8

24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

10

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 483,549.99

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      112.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    4,317.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 483,549.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:17



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

10

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  เกรียงไกร ดวงตาเสือ  

(  เกรียงไกร ดวงตาเสือ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ปิยพงษ์ เครือบคนโท  

(  ปิยพงษ์ เครือบคนโท  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  มานะ เหล่าเปีย  

(  มานะ เหล่าเปีย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:17



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

อุทัยธานี

19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองอุทัยธานี

24 มีนาคม 2563

อุทัยใหม่ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

10,000.00ระบบโทรศัพท์1 10,000.00 0.00

258,800.00เครื่องปรับอากาศ2 258,800.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 268,800.00

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:45:39



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

10

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

19/2563

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  เกรียงไกร ดวงตาเสือ  

(  เกรียงไกร ดวงตาเสือ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  มานะ เหล่าเปีย  

(  มานะ เหล่าเปีย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ปิยพงษ์ เครือบคนโท  

(  ปิยพงษ์ เครือบคนโท  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:17



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่

19/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    24 มีนาคม 2563

7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 830,784.48
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงาน จำนวน 1.000

หลังละ 830,784.48 บาท

2 348,053.77
งานต่อเติมห้องทำงานกลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1.000

หลังละ 348,053.77 บาท

3 349,699.12งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำนวน 1.000 หลังละ 349,699.12 บาท

4 197,244.38งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1.000 หลังละ 197,244.38 บาท

5 361,723.48งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1.000 หลังละ 361,723.48 บาท

 3หน้า 1 จาก

 ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:20



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่

19/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    24 มีนาคม 2563

7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

6 483,549.99งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 1.000 หลังละ 483,549.99 บาท

7 268,800.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 3หน้า 2 จาก

 ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:20



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุทัยธานีเมืองอุทัยธานีอุทัยใหม่

19/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    24 มีนาคม 2563

7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 3 จาก 3

                 ราคากลาง 2,839,855.22

ราคากลาง (........... สองล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์ ...........)

สรุป

 3หน้า 3 จาก

 ปิยพงษ์ เครือบคนโท

24 มีนาคม 2563 19:46:20



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    24 มีนาคม 2563

19/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  มานะ เหล่าเปีย  

(  มานะ เหล่าเปีย  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เกรียงไกร ดวงตาเสือ  

(  เกรียงไกร ดวงตาเสือ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ปิยพงษ์ เครือบคนโท  

(  ปิยพงษ์ เครือบคนโท  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


