
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 22,500.42

2 งานรื้อถอน รวม 59,065.40

หน้า 1

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

3,584,787.16หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานผนัง รวม 559,874.64

4 งานพื้น รวม 287,965.37

5 งานฝ้าเพดาน รวม 120,828.73

6 งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง รวม 439,230.00

7 งานทาสี รวม 94,240.00

หน้า 2

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

3,584,787.16หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

8 งานอื่นๆ รวม 376,840.00

9 งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ-ส้วม รวม 41,389.10

10
งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร

ระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
รวม 760,494.00

11 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm System) รวม 79,539.00

หน้า 3

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

3,584,787.16หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

12 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ รวม 553,354.00

13 งานทางลาดคนพิการ รวม 98,578.60

14 งานทางเดิน รวม 90,887.90

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 3,584,787.16

หน้า 4

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

3,584,787.16หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดดิน ถมกลับ 4.320 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 427.68 427.68

    - ทรายหยาบ .360 ลบ.ม. 392.52 141.30 91.00 32.76 174.07

    - คอนกรีตหยาบ .360 ลบ.ม. 1,455.00 523.80 398.00 143.28 667.08

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

3.080 ลบ.ม. 2,046.73 6,303.92 391.00 1,204.28 7,508.21

    - SR24 Dia. 6 มม. 75.000 กก. 22.00 1,650.00 4.10 307.50 1,957.50

    - SD 40 Dia 12 มม. 120.000 กก. 22.38 2,685.60 3.30 396.00 3,081.60

    - ลวดผูกเหล็ก 18.000 กก. 37.38 672.84 0.00 0.00 672.84

    - งานไม้แบบ (100%) 8.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 1,064.00 1,064.00

    - ไม้แบบหนา 1" คิด (70% ของงานไม้แบบ) 5.600 ลบ.ฟ. 288.71 1,616.77 0.00 0.00 1,616.78

    - ไม้เคร่า คิด (30%ของไม้แบบหนา 1") 1.680 ลบ.ฟ. 542.06 910.66 0.00 0.00 910.66

3หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - พื้นสำเร็จรูปชนิดสี่เหลี่ยมตัน LL=300 กก/ตร.ม.

พร้อมเททับตามมาตราฐานผู้ผลิต

10.400 ตร.ม. 400.00 4,160.00 25.00 260.00 4,420.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 5,206.78 18,664.89 1,144.40 3,835.50 22,500.42-

2   งานรื้อถอน

    - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น 56.210 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 2,529.45 2,529.45

    - งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 1.930 เมตร 0.00 0.00 25.00 48.25 48.25

    - เคาน์เตอร์, ตู้เก็บของ (ตู้เตี้ย,ตู้ลอย) 15.000 เมตร 0.00 0.00 220.00 3,300.00 3,300.00

    - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม, อ่างล้างหน้า) 14.000 ชุด 0.00 0.00 100.00 1,400.00 1,400.00

    - งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน

(บานเปิดเดี่ยว)

10.000 ชุด 0.00 0.00 50.00 500.00 500.00

    - งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก 52.980 ตร.ม. 0.00 0.00 100.00 5,298.00 5,298.00

    - งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก 116.060 ตร.ม. 0.00 0.00 100.00 11,606.00 11,606.00

4หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานรื้อถอนฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ

(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี)

199.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 4,975.00 4,975.00

    - งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง 395.000 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 19,750.00 19,750.00

    - งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายเฟฟ้า

(ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต ชนิดเดี่ยว, คู่,

กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดใกล้เคียง)

47.000 ชุด 0.00 0.00 35.00 1,645.00 1,645.00

    - รื้อเครื่องปรับอากาศเดิม 11.000 ตัว 0.00 0.00 500.00 5,500.00 5,500.00

    - งานรื้อถอนผนังกรุกระเบื้อง 71.820 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 2,513.70 2,513.70

รวมค่างานรื้อถอน - 0.00 0.00 1,285.00 59,065.40 59,065.40-

3   งานผนัง

    - ผนังอิฐมวลเบา 16.200 ตร.ม. 176.00 2,851.20 56.00 907.20 3,758.40

    - ผนังฉาบปูนเรียบ 36.000 ตร.ม. 49.00 1,764.00 82.00 2,952.00 4,716.00

    - ผนังกระจกเทมเปอร์ หนา 12 มม. สูง 2.40 ม. 18.880 ตร.ม. 2,400.00 45,312.00 0.00 0.00 45,312.00

5หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ผนังไม้อัดยาง หนา 10

มม.โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไส บุด้านเดียว ขนาด 1" X 1"

ทาน้ำยากันปลวก

130.460 ตร.ม. 568.00 74,101.28 128.00 16,698.88 90,800.16

    - ผนังกรุกระเบื้องลายไม้ ขนาด 15 X 90 ซม. 3.840 ตร.ม. 493.42 1,894.73 181.00 695.04 2,589.77

    - ผนังสมาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.

พร้อมเหล็กชุบสังกะสี

13.570 ตร.ม. 448.00 6,079.36 0.00 0.00 6,079.36

    - แผ่นฟอร์ไมก้า 130.460 ตร.ม. 387.77 50,588.47 88.00 11,480.48 62,068.95

    - บิวท์อิน(BUILT IN) BU1 5.000 ชุด 6,750.00 33,750.00 0.00 0.00 33,750.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU2 6.000 ชุด 3,600.00 21,600.00 0.00 0.00 21,600.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU3 2.000 ชุด 18,200.00 36,400.00 0.00 0.00 36,400.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU4 1.000 ชุด 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU5 3.000 ชุด 13,000.00 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU6 1.000 ชุด 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU7 1.000 ชุด 21,300.00 21,300.00 0.00 0.00 21,300.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU8 1.000 ชุด 12,800.00 12,800.00 0.00 0.00 12,800.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU9 1.000 ชุด 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU10 1.000 ชุด 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU11 1.000 ชุด 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU12 1.000 ชุด 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 26,000.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU13 1.000 ชุด 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU14 1.000 ชุด 8,200.00 8,200.00 0.00 0.00 8,200.00

    - บิวท์อิน (BUILT IN) BU15 1.000 ชุด 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00

รวมค่างานผนัง - 259,872.19 527,141.04 535.00 32,733.60 559,874.64-

4   งานพื้น

    - ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตโต้ขนาด 24" x 24" 352.000 ตร.ม. 504.00 177,408.00 198.00 69,696.00 247,104.00

    - ปูไม้พื้นลามิเนต หนา 12 มม. 48.000 ตร.ม. 327.25 15,708.00 70.00 3,360.00 19,068.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำขนาด 12" x 12" 27.330 ตร.ม. 284.00 7,761.72 184.00 5,028.72 12,790.44

    - ไม้บัวพื้น PVC ขนาด 4" 141.600 ม. 23.58 3,338.92 40.00 5,664.00 9,002.93

รวมค่างานพื้น - 1,138.83 204,216.64 492.00 83,748.72 287,965.37-

5   งานฝ้าเพดาน

    - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.

ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี

399.860 ตร.ม. 258.00 103,163.88 0.00 0.00 103,163.88

    - ไม้มอบฝ้าเพดาน PVC ขนาด 2" 246.200 ตร.ม. 31.75 7,816.85 40.00 9,848.00 17,664.85

รวมค่างานฝ้าเพดาน - 289.75 110,980.73 40.00 9,848.00 120,828.73-

6   งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง

    - D1 1.000 ชุด 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00

    - D2 4.000 ชุด 24,000.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00

8หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - D3 1.000 ชุด 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

    - D4 2.000 ชุด 7,000.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

    - D5 2.000 ชุด 4,200.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00

    - D6 2.000 ชุด 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

    - D7 1.000 ชุด 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

    - D8 1.000 ชุด 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00

    - D9 2.000 ชุด 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

    - W1 21.000 ชุด 7,900.00 165,900.00 0.00 0.00 165,900.00

    - W2 2.000 ชุด 10,540.00 21,080.00 0.00 0.00 21,080.00

    - W3 1.000 ชุด 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

    - W4 4.000 ชุด 1,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

    - W5 1.000 ชุด 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

    - W6 1.000 ชุด 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00 6,750.00

9หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - W7 1.000 ชุด 8,600.00 8,600.00 0.00 0.00 8,600.00

รวมค่างานติดตั้งประตู-หน้าต่าง - 166,490.00 439,230.00 0.00 0.00 439,230.00-

7   งานทาสี

    - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก 320.000 ตร.ม. 41.00 13,120.00 34.00 10,880.00 24,000.00

    - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน 440.000 ตร.ม. 38.00 16,720.00 30.00 13,200.00 29,920.00

    - สีทาหลังคา 480.000 ตร.ม. 46.00 22,080.00 38.00 18,240.00 40,320.00

รวมค่างานทาสี - 125.00 51,920.00 102.00 42,320.00 94,240.00-

8   งานอื่นๆ

    - ป้ายสแตนเลส กัดกรดลงสี 6.000 ชุด 3,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

    - ป้ายผังบุคลากร 1.000 ชุด 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00

    - ป้ายประชาสัมพันธ์ 1.000 ชุด 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หน้าบันไม้แกะสลัก (หน้าบันใหญ่) 6.000 ชุด 48,000.00 288,000.00 0.00 0.00 288,000.00

    - หน้าบันไม้แกะสลัก (หน้าเล็ก) 1.000 ชุด 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

    - เชิงชายฉลุลาย 72.000 เมตร 220.00 15,840.00 0.00 0.00 15,840.00

    -

ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แอร์เดิม(ย้านไปติดอาคารทดส

8.000 ชุด 3,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

รวมค่างานอื่นๆ - 85,220.00 376,840.00 0.00 0.00 376,840.00-

9   งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ-ส้วม

    - โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 3,317.76 3,317.76 450.00 450.00 3,767.76

    - อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์

พร้อมอุปกรณ์

3.000 ชุด 3,390.00 10,170.00 450.00 1,350.00 11,520.00

    - อ่างล้างหน้าเคาน์เตอร์สำเร็จ พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 5,570.70 5,570.70 1,000.00 1,000.00 6,570.70

    - โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ฟลัชวาล์ว 2.000 ชุด 2,500.00 5,000.00 450.00 900.00 5,900.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

พร้อมอุปกรณ์

4.000 ชุด 668.67 2,674.68 25.00 100.00 2,774.68

    - กระจกเงา ขนาด 1.00 x 1.80 ม. 1.800 ตร.ม. 1,200.00 2,160.00 70.00 126.00 2,286.00

    - กระจกเงา ขนาด 1.00 x 1.20 ม. 1.200 ตร.ม. 1,200.00 1,440.00 70.00 84.00 1,524.00

    - กระจกเงา ขนาด 1.00 x 2.100 ม. 2.100 ตร.ม. 1,200.00 2,520.00 70.00 147.00 2,667.00

    - สายฉีดชำระโครเมียม 1.000 ชุด 175.77 175.77 35.00 35.00 210.77

    - ที่ใส่กระดาษชำระโลหะชุบโครเมี่ยม

แบบยึดติดผนัง

5.000 ชุด 362.70 1,813.50 120.00 600.00 2,413.50

    - ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง Dia 2" พร้อมท่อดักกลิ่น 5.000 ชุด 188.79 943.95 75.00 375.00 1,318.95

    - ที่ใส่น้ำยาล้างมือ 2.000 ชุด 147.87 295.74 70.00 140.00 435.74

รวมค่างานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ-ส้วม - 19,922.26 36,082.10 2,885.00 5,307.00 41,389.10-

10   งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร

ระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

12หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

     - PABX ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก 24

สายใน พร้อมโทรศัพท์คีย์

1.000 ชุด 18,839.00 18,839.00 900.00 900.00 19,739.00

     - เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด MODULAR JACK 4 PINS

RJ11 พร้อมฝาครอบสีขาว

9.000 ชุด 187.00 1,683.00 90.00 810.00 2,493.00

     - เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด MODULAR JACK 4 PINS

RJ11 พร้อมฝาปิดเปิดพร้อมกล่องฝั่งพื้น POP-UP

ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์(TELEPHONE

SYSTEM)

2.000 ชุด 2,450.00 4,900.00 300.00 600.00 5,500.00

     - EMT 1/2"(15 mm.) 268.000 เมตร 25.00 6,700.00 0.00 0.00 6,700.00

     - TIVE 1-4C 0.65 mm. 305.000 เมตร 7.00 2,135.00 6.00 1,830.00 3,965.00

     - ฟิตติ้งท่อ แคมป์ยึดท่อ ท่อไฟฟ้า เบ็ดเตล็ด 1.000 lot 2,160.00 2,160.00 648.00 648.00 2,808.00

     - 19" 9U CABINET RACK W/ACRYIC DOOR 1.000 ชุด 4,430.00 4,430.00 1,329.00 1,329.00 5,759.00

     - ชุดพัดลมระบายอากาศ 2xDia.4" 1.000 ชุด 1,210.00 1,210.00 0.00 0.00 1,210.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - รางไฟ 6 OUTLET (2P+E)

พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 ม.

1.000 ชุด 1,075.00 1,075.00 0.00 0.00 1,075.00

     - CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL 2.000 ชุด 2,250.00 4,500.00 180.00 360.00 4,860.00

     - RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M 38.000 ชุด 66.00 2,508.00 0.00 0.00 2,508.00

     - L2 SWITCH 10/100/1000 BASE-T ขนาด 48

PORTS

1.000 ชุด 11,616.00 11,616.00 0.00 0.00 11,616.00

     - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT6

พร้อมฝาครอบสีขาว

35.000 ชุด 247.00 8,645.00 110.00 3,850.00 12,495.00

     - เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT6

พร้อมกล่องฝั่งพื้น POP-UP

ท่อร้อยสายและสายระบบคอมพิวเตอร์(COMPUTER

&NETWORK SYSTEM)

3.000 ชุด 2,450.00 7,350.00 300.00 900.00 8,250.00

     - EMT 1/2" (15 mm.) 620.000 เมตร 25.00 15,500.00 22.00 13,640.00 29,140.00

     - 1-4P UTP CAT 6 1,000.000 เมตร 15.00 15,000.00 7.00 7,000.00 22,000.00

     - ฟิตติ้งท่อ แคมป์ยึดท่อ ท่อไฟฟ้า เบ็ดเตล็ด 1.000 lot 3,840.00 3,840.00 1,152.00 1,152.00 4,992.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตู้เมน MDB พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 38,500.00 38,500.00 1,200.00 1,200.00 39,700.00

    - ตู้ Load panel แผงย่อย 42 วงจรพร้อมเมน

100 AT 3P IC 25 kA

1.000 ชุด 13,500.00 13,500.00 900.00 900.00 14,400.00

    - MINIATURE CB.16 AT 1P IC 6 kA 13.000 ชุด 157.00 2,041.00 36.00 468.00 2,509.00

    - MINIATURE CB.20 AT 1P IC 6 kA 12.000 ชุด 157.00 1,884.00 36.00 432.00 2,316.00

    - MINIATURE CB.30 AT 1P IC 6 kA 8.000 ชุด 300.00 2,400.00 36.00 288.00 2,688.00

    - MINIATURE CB.20 AT 3P IC 6 kA 2.000 ชุด 850.00 1,700.00 36.00 72.00 1,772.00

    - รางหลังเต่า ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 12x50 mm 22.000 บาท/เมตร 205.00 4,510.00 61.00 1,342.00 5,852.00

    - EMT 1/2"(15 mm.) 1,950.000 บาท/เมตร 25.00 48,750.00 22.00 42,900.00 91,650.00

    - รางวายเวย์ ฟิตติ้งท่อ แคมป์ยึดท่อ ท่อไฟฟ้า

เบ็ดเตล็ด

1.000 lot 9,700.00 9,700.00 2,950.00 2,950.00 12,650.00

    - GROUND ROD Ø 5/8" ยาว 3 ม. 1.000 ชุด 1,800.00 1,800.00 300.00 300.00 2,100.00

    - สายไฟ IEC 01 70 SQ.MM. 240.000 บาท/เมตร 234.00 56,160.00 45.00 10,800.00 66,960.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟ IEC 01 25 SQ.MM. 60.000 บาท/เมตร 85.00 5,100.00 25.00 1,500.00 6,600.00

    - สายไฟ IEC 01 6 SQ.MM. 450.000 บาท/เมตร 12.00 5,400.00 9.00 4,050.00 9,450.00

    - สายไฟ IEC 01 4 SQ.MM. 2,650.000 บาท/เมตร 10.00 26,500.00 8.00 21,200.00 47,700.00

    - สายไฟ IEC 01 2.5 SQ.MM. 3,300.000 บาท/เมตร 8.00 26,400.00 7.00 23,100.00 49,500.00

    - เทปพันสาย วายนัท หางปลา เบ็ดเตล็ด 1.000 lot 5,450.00 5,450.00 1,350.00 1,350.00 6,800.00

    - โคมไฟฝังฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 1.20x0.30

ม. พร้อมหลอด LED (T8) 2x20 W.

48.000 ชุด 1,750.00 84,000.00 150.00 7,200.00 91,200.00

    - โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น พร้อมหลอด LED (T8) 1x18

W.

8.000 ชุด 900.00 7,200.00 115.00 920.00 8,120.00

    - โคมไฟDOWNLIGHTฝังฝ้า เม็ดโคมทรงสี่เหลี่ยม

LED Dia 4".

82.000 ชุด 371.00 30,422.00 115.00 9,430.00 39,852.00

    - โคมไฟระย้า 1.000 ชุด 27,000.00 27,000.00 115.00 115.00 27,115.00

    - ไฟเส้น LED STRIP 66.000 บาท/เมตร 380.00 25,080.00 100.00 6,600.00 31,680.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โคมไฟสว่างฉุกเฉิน(EMERGENCY LIGHT )

หลอด 2x9 W LED พร้อมBATTERY

ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม.

ติดผนังเพดาน 0.20 ม. หรือตามความเหมาะสม

9.000 ชุด 2,500.00 22,500.00 115.00 1,035.00 23,535.00

    - โคมป้ายบอกทางหนีไฟ(FIRE EXIT SING) LED

พร้อม BATTERY

ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม.

ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐา

น วสท. ฉบับล่าสุด

2.000 ชุด 2,000.00 4,000.00 115.00 230.00 4,230.00

    - สวิตซ์เดี่ยว ขนาด 16A ,250V

พร้อมฝาครอบพลาสติกติดลอยแนบผนัง

ข้างเสาสูงจากพื้น 1.20 ม.

44.000 ชุด 55.00 2,420.00 50.00 2,200.00 4,620.00

    - สวิตซ์สองทาง ขนาด 16A ,250V

พร้อมฝาครอบพลาสติกติดลอยแนบผนัง

ข้างเสาสูงจากพื้น 1.20 ม.

12.000 ชุด 75.00 900.00 50.00 600.00 1,500.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE ) ขนาด 16 A

,250 V มีขาดินพร้อมฝาครอบพลาสติก

ติดลอยแนบผนังหรือข้างเสาหรือพื้น

61.000 ชุด 145.00 8,845.00 50.00 3,050.00 11,895.00

    - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE ) แบบกันน้ำ

ขนาด 16 A ,250 V มีขาดินพร้อมฝาครอบพลาสติก

ติดลอยแนบผนังหรือข้างเสาหรือพื้น

2.000 ชุด 395.00 790.00 50.00 100.00 890.00

    - เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE ) แบบฝังพื้น

ขนาด 16 A ,250 V พร้อมกล่องฝั่งพื้น POP-UP

3.000 ชุด 2,400.00 7,200.00 300.00 900.00 8,100.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร

ระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์

- 159,856.00 582,243.00 13,390.00 178,251.00 760,494.00-

11   งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm

System)

   ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

18หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - CONVENTIONAL FIRE ALARM CONTROL

PANEL , 5 ZONE

1.000 ชุด 25,874.00 25,874.00 1,000.00 1,000.00 26,874.00

     - BATTERY 1.000 ชุด 900.00 900.00 300.00 300.00 1,200.00

     - FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR 15.000 ชุด 693.00 10,395.00 200.00 3,000.00 13,395.00

     - PHOTO - ELECTRIC SMOKE DETECTOR

(ติดเพดาน)

1.000 ชุด 1,239.00 1,239.00 200.00 200.00 1,439.00

     - MANUAL STATION (แบบฝังผนัง) 2.000 ชุด 2,240.00 4,480.00 200.00 400.00 4,880.00

     - ALARM BELL Ø 6" 2.000 ชุด 875.00 1,750.00 200.00 400.00 2,150.00

     - FIRE STROBE LIGHT

ท่อร้อยสายและสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

2.000 ชุด 2,800.00 5,600.00 200.00 400.00 6,000.00

     - EMT 1/2"(15 mm.) 180.000 เมตร 25.00 4,500.00 22.00 3,960.00 8,460.00

     - FRC 2.5 SQ.MM. 45.000 เมตร 33.00 1,485.00 12.00 540.00 2,025.00

     - IEC 01 1.5 SQ.MM. 360.000 เมตร 5.00 1,800.00 5.00 1,800.00 3,600.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฟิตติ้งท่อ แคมป์ยึดท่อ ท่อไฟฟ้า เบ็ดเตล็ด

ถังดับเพลิง

1.000 lot 1,605.00 1,605.00 481.00 481.00 2,086.00

     - ถังดับเพลิงเคมี ชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 15

ปอนด์ (เขียว)

2.000 เครื่อง 2,590.00 5,180.00 100.00 200.00 5,380.00

     - ถังดับเพลิงเคมี ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15

ปอนด์ (แดง)

2.000 เครื่อง 925.00 1,850.00 100.00 200.00 2,050.00

รวมค่างานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm

System)

- 39,804.00 66,658.00 3,020.00 12,881.00 79,539.00-

12   งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

    - FCU11/CDU11 (36,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 44,512.00 44,512.00 750.00 750.00 45,262.00

    - FCU12/CDU12 (36,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 44,512.00 44,512.00 750.00 750.00 45,262.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - FCU13/CDU13 (18,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 25,595.00 25,595.00 750.00 750.00 26,345.00

    - FCU14/CDU14 (30,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 40,395.00 40,395.00 750.00 750.00 41,145.00

    - FCU15/CDU15 (18,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 25,595.00 25,595.00 750.00 750.00 26,345.00

    - FCU21/CDU21 (30,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 40,395.00 40,395.00 750.00 750.00 41,145.00

    - FCU22/CDU22 (30,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 40,395.00 40,395.00 750.00 750.00 41,145.00

    - FCU23/CDU23 (30,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 40,395.00 40,395.00 750.00 750.00 41,145.00

    - FCU24/CDU24(30,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 40,395.00 40,395.00 750.00 750.00 41,145.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - FCU25/CDU25(30,000 BTU/Hr,Ceiling

Cassette Type)

1.000 ชุด 40,395.00 40,395.00 750.00 750.00 41,145.00

    - LIQUID TUBE (COPPER TUBE, Type L)

Dia.3/8 "

75.000 เมตร 77.00 5,775.00 30.00 2,250.00 8,025.00

    - SUCTION TUBE (COPPER TUBE, Type L)

Dia.5/8 "

75.000 บาท/เมตร 174.00 13,050.00 65.00 4,875.00 17,925.00

    - DRAIN PIPE (PVC CLASS 8.5 ) Dia.3/4 " 120.000 บาท/เมตร 11.00 1,320.00 25.00 3,000.00 4,320.00

    - ข้อต่อ ข้องอ อุปกรณ์ประกอบท่อ 1.000 lot 3,500.00 3,500.00 1,200.00 1,200.00 4,700.00

    - แคลป์ยึดท่อ เหล็กรางน้ำ 1.000 lot 6,500.00 6,500.00 1,520.00 1,520.00 8,020.00

    - COPPER TUBE INSULATION Dia.5/8 " 75.000 บาท/เมตร 33.00 2,475.00 11.00 825.00 3,300.00

    - DRAIN PIPE INSULATION (PVC CLASS 8.5 )

Dia.3/4 "

75.000 เมตร 35.00 2,625.00 14.00 1,050.00 3,675.00

    - Safety switch outdoor NEMA Type 3R 30

AT-1P

8.000 ชุด 2,350.00 18,800.00 100.00 800.00 19,600.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - Safety switch outdoor NEMA Type 3R 30

AT-3P

2.000 ชุด 3,700.00 7,400.00 100.00 200.00 7,600.00

    - WIRE (450/750 V IEC01) 2.5 SQ.MM. 85.000 บาท/เมตร 8.00 680.00 7.00 595.00 1,275.00

    - WIRE (450/750 V IEC01) 6 SQ.MM. 200.000 บาท/เมตร 12.00 2,400.00 9.00 1,800.00 4,200.00

    - เทปพันสาย วายนัท หางปลา เบ็ดเตล็ด 1.000 lot 1,720.00 1,720.00 850.00 850.00 2,570.00

    - IMC Dia.3/4 " 75.000 บาท/เมตร 46.00 3,450.00 30.00 2,250.00 5,700.00

    - ฟิตติ้งท่อ แคมป์ยึดท่อ ท่อไฟฟ้า เบ็ดเตล็ด 1.000 lot 2,200.00 2,200.00 750.00 750.00 2,950.00

    - EF-A 85 CMH (Cubic Meter per Hour) 2.000 ชุด 2,270.00 4,540.00 100.00 200.00 4,740.00

    - EF-B 200 CMH (Cubic Meter per Hour) 7.000 ชุด 3,780.00 26,460.00 100.00 700.00 27,160.00

    - ท่อFLEXIBLE DUCT Dia.6" 90.000 บาท/เมตร 185.00 16,650.00 50.00 4,500.00 21,150.00

    - หน้ากาก EAG 8"x8" พร้อมวงกบ 9.000 ชุด 720.00 6,480.00 300.00 2,700.00 9,180.00

    - สวิชต์พัดลมแบบปิดมีไฟบอกที่สวิชต์ 9.000 ชุด 220.00 1,980.00 50.00 450.00 2,430.00

    - งานไฟฟ้าพัดลม ท่อ สายไฟฟ้า 1.000 lot 3,500.00 3,500.00 1,250.00 1,250.00 4,750.00
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบปรับอากาศ

และระบบระบายอากาศ

- 413,625.00 514,089.00 14,061.00 39,265.00 553,354.00-

13   งานทางลาดคนพิการ

    - งานขุดดิน ถมกลับ 7.120 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 704.88 704.88

    - ทรายหยาบ .450 ลบ.ม. 392.52 176.63 91.00 40.95 217.58

    - คอนกรีตหยาบ .450 ลบ.ม. 1,455.00 654.75 398.00 179.10 833.85

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

5.540 ลบ.ม. 2,046.73 11,338.88 391.00 2,166.14 13,505.02

    - SR24 Dia. 6 มม. 5.400 กก. 22.00 118.80 4.10 22.14 140.94

    - SR 24 Dia 9 มม. 95.190 กก. 21.00 1,998.99 4.10 390.28 2,389.27

    - SD 40 Dia 12 มม. 46.800 กก. 22.38 1,047.38 3.30 154.44 1,201.82

    - ลวดผูกเหล็ก 4.900 กก. 37.38 183.16 0.00 0.00 183.16
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้แบบ คิด (100%) 31.460 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 4,184.18 4,184.18

    - ไม้แบบหนา 1" คิด (70% ของงานไม้แบบ) 22.020 ลบ.ฟ. 288.71 6,357.39 0.00 0.00 6,357.39

    - ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบหนา 1") 6.610 ลบ.ฟ. 542.06 3,583.01 0.00 0.00 3,583.02

    - พื้นผิวทรายล้าง 14.800 ตร.ม. 200.00 2,960.00 158.00 2,338.40 5,298.40

    - พื้นสัมผัสคนพิการ 6.000 แผ่น 250.00 1,500.00 55.00 330.00 1,830.00

    - ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น 19.900 ตร.ม. 520.00 10,348.00 167.00 3,323.30 13,671.30

    - ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น 24.200 ตร.ม. 253.00 6,122.60 89.00 2,153.80 8,276.40

    - ผนังฉาบปูนเรียบ 17.710 ตร.ม. 49.00 867.79 82.00 1,452.22 2,320.01

    - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก 17.710 ตร.ม. 44.00 779.24 34.00 602.14 1,381.38

    - ราวกันตก 13.000 เมตร 2,500.00 32,500.00 0.00 0.00 32,500.00

รวมค่างานทางลาดคนพิการ - 8,643.78 80,536.62 1,708.50 18,041.97 98,578.60-

14   งานทางเดิน

25หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานทางเดิน 1

     - งานขุดดิน ถมกลับ 2.560 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 253.44 253.44

     - ทรายหยาบ 3.410 ลบ.ม. 392.52 1,338.49 91.00 310.31 1,648.80

     - คอนกรีตหยาบ .490 ลบ.ม. 1,455.00 712.95 398.00 195.02 907.97

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

1.090 ลบ.ม. 2,046.73 2,230.93 391.00 426.19 2,657.13

     - - SR24 Dia.9 มม. 54.770 กก. 21.00 1,150.17 4.10 224.56 1,374.73

     - ลวดผูกเหล็ก 1.800 กก. 37.38 67.28 0.00 0.00 67.28

     - พื้นผิวทรายล้าง 10.000 ตร.ม. 200.00 2,000.00 158.00 1,580.00 3,580.00

     - ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น 6.570 ตร.ม. 520.00 3,416.40 167.00 1,097.19 4,513.59

     - ผนังฉาบปูนเรียบ 4.380 ตร.ม. 49.00 214.62 82.00 359.16 573.78

     - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก 4.380 ตร.ม. 44.00 192.72 34.00 148.92 341.64

   งานทางเดิน 2

26หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานขุดดิน ถมกลับ 2.060 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 203.94 203.94

     - ทรายหยาบ 1.030 ลบ.ม. 392.52 404.29 91.00 93.73 498.03

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

2.060 ลบ.ม. 2,046.73 4,216.26 391.00 805.46 5,021.72

     - - SR24 Dia.9 มม. 72.000 กก. 21.00 1,512.00 4.10 295.20 1,807.20

     - ลวดผูกเหล็ก 1.200 กก. 37.38 44.85 0.00 0.00 44.86

     - พื้นผิวทรายล้าง 20.000 ตร.ม. 200.00 4,000.00 158.00 3,160.00 7,160.00

   งานทางเดิน 3

     - งานขุดดิน ถมกลับ .750 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 74.25 74.25

     - ทรายหยาบ 2.670 ลบ.ม. 392.52 1,048.02 91.00 242.97 1,291.00

     - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

5.600 ลบ.ม. 2,046.73 11,461.68 391.00 2,189.60 13,651.29

     - SR24 Dia.9 มม. 218.460 กก. 21.00 4,587.66 4.10 895.69 5,483.35

27หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ลวดผูกเหล็ก 6.560 กก. 37.38 245.21 0.00 0.00 245.21

     - ไม้แบบ (คิด100%) 4.340 บาท/ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 577.22 577.22

     - ไม้แบบหนา 1" คิด (70% ของงานไม้แบบ) 3.038 ลบ.ฟ. 288.71 877.10 0.00 0.00 877.10

     - ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบหนา 1") .910 ลบ.ฟ. 542.06 493.27 0.00 0.00 493.27

     - คอนกรีตพิมพ์ลาย 53.470 ตร.ม. 400.00 21,388.00 104.00 5,560.88 26,948.88

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 5.000 ตร.ม. 253.00 1,265.00 89.00 445.00 1,710.00

     - ผนังฉาบปูนเรียบ 2.500 ตร.ม. 49.00 122.50 82.00 205.00 327.50

     - ผนังกรุกระเบื้องดินเผา ขนาด 16x6 ซม. 8.420 ตร.ม. 850.00 7,157.00 166.00 1,397.72 8,554.72

รวมค่างานทางเดิน - 12,343.66 70,146.40 3,326.30 20,741.45 90,887.90-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 3,584,787.16

28หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้าง รวม 101,613.50

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 41,783.20

หน้า 1

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58

150,841.70หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโรงจอดรถ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวม 7,445.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 150,841.70

หน้า 2

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์
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150,841.70หมายเหตุ :  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

    - งานดินขุดและถมกลับ 8.100 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 801.90 801.90

    - ทรายหยาบ 6.270 ลบ.ม. 392.52 2,461.10 91.00 570.57 3,031.67

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 .180 ลบ.ม. 1,455.00 261.90 398.00 71.64 333.54

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

7.120 ลบ.ม. 2,046.73 14,572.71 391.00 2,783.92 17,356.64

    - SR 24 Dia 9 มม. 27.420 กก. 21.00 575.82 4.10 112.42 688.24

    - SD 40 Dia 12 มม. 186.750 กก. 22.38 4,179.46 3.30 616.28 4,795.75

    - ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. (เบอร์ 18 ) 7.800 กก. 37.38 291.56 0.00 0.00 291.56

    - เหล็กตะแกรง wire mash # 4 มม. @ 0.15 ม. 45.000 ตร.ม. 26.68 1,200.60 5.00 225.00 1,425.60

    - งานไม้แบบ (100%) 36.000 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 4,788.00 4,788.00

    - ไม้แบบหนา 1" คิด (70% ของงานไม้แบบ) 25.200 ลบ.ฟ. 288.71 7,275.49 0.00 0.00 7,275.49

    - ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบหนา 1") 7.560 ลบ.ฟ. 542.06 4,097.97 0.00 0.00 4,097.97

2หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กกล่อง ขนาด 125x75x3.2mm. 1,042.500 กก. 23.11 24,092.17 0.00 0.00 24,092.18

    - เหล็กกลม ขนาด 4" x 3.2mm. 237.000 กก. 23.11 5,477.07 0.00 0.00 5,477.07

    - เหล็กกลม ขนาด 3" x 3.2mm. 135.000 กก. 23.11 3,119.85 0.00 0.00 3,119.85

    - Bracing ขนาด 12 มม. พร้อมเกลียวเร่ง 6.000 ชุด 100.44 602.64 100.00 600.00 1,202.64

    - งานทาสีกันสนิม 40.650 ตร.ม. 33.00 1,341.45 35.00 1,422.75 2,764.20

    - ค่าแรงดัดโคงเหล็ก 29.000 เมตร 0.00 0.00 90.00 2,610.00 2,610.00

    - แผ่นเหล็กขนาด 300x400 หนา 15

mm.พร้อมอุปกรณ์ยึด

4.000 ชุด 479.05 1,916.20 350.00 1,400.00 3,316.20

    - ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็ก 1,414.500 กก. 0.00 0.00 10.00 14,145.00 14,145.00

รวมค่างานโครงสร้าง - 5,514.28 71,465.99 1,709.40 30,147.48 101,613.50-

2   งานสถาปัตยกรรม

3หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเมทัลชีท

หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. (เคลือบสีน้ำตาล)

101.000 ตร.ม. 157.89 15,946.89 80.00 8,080.00 24,026.89

    -

ค่าวัสดุประกอบและอุปรกรณ์พร้อมขอบข้างหลังคา

1.000 L.S 3,037.00 3,037.00 0.00 0.00 3,037.00

    - รางน้ำเคลือบสังกะสีกว้าง 30 ซม.เบอร์ 8 16.000 เมตร 480.00 7,680.00 20.00 320.00 8,000.00

    - เชิงชาย 15 * 300*1.6 ซม. 32.400 บาท/ม. 107.88 3,495.31 60.00 1,944.00 5,439.31

    - ท่อระบายน้ำฝนเคลือบสังกะสี Æ 3" 4.000 บาท/ม. 300.00 1,200.00 20.00 80.00 1,280.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 4,082.77 31,359.20 180.00 10,424.00 41,783.20-

3   งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

    - โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น พร้อมหลอด LED. (T8)

1x18 W.

3.000 ชุด 900.00 2,700.00 115.00 345.00 3,045.00

    - งานเชื่อมต่อสายไปกับอาคาร 1.000 L.S 2,600.00 2,600.00 300.00 300.00 2,900.00

    - งานอุปกรณ์เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า 1.000 L.S 1,200.00 1,200.00 300.00 300.00 1,500.00

4หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - 4,700.00 6,500.00 715.00 945.00 7,445.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 150,841.70

5หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงป้ายสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้าง รวม 31,820.87

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 52,910.28

หน้า 1

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58

225,971.15หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงป้ายสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานทาสี รวม 14,700.00

4 งานอื่นๆ รวม 126,540.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 225,971.15

หน้า 2

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58

225,971.15หมายเหตุ :  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   งานโครงสร้าง

    - งานดินขุดและถมกลับ 14.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 1,386.00 1,386.00

    - ทรายหยาบ 1.400 ลบ.ม. 392.52 549.52 91.00 127.40 676.93

    - ไม้แบบ (คิด100%) 32.200 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 4,282.60 4,282.60

    - ไม้แบบหนา 1" คิด (70% ของงานไม้แบบ) 22.540 ลบ.ฟ. 288.71 6,507.52 0.00 0.00 6,507.52

    - ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบหนา 1") 6.762 ลบ.ฟ. 542.06 3,665.40 0.00 0.00 3,665.41

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 .700 ลบ.ม. 1,971.96 1,380.37 398.00 278.60 1,658.97

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

4.200 ลบ.ม. 2,046.73 8,596.26 391.00 1,642.20 10,238.47

    - SR 24 Dia 6 มม. 47.110 กก. 22.00 1,036.42 4.10 193.15 1,229.57

    - SR 24 Dia 9 มม. 80.340 กก. 21.00 1,687.14 4.10 329.39 2,016.53

    - ลวดผูกเหล็ก Ø 1.25 มม. (เบอร์ 18 ) 4.250 กก. 37.38 158.86 0.00 0.00 158.87

รวมค่างานโครงสร้าง - 5,322.36 23,581.49 1,120.20 8,239.34 31,820.87-

2หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น 8.460 ตร.ม. 520.00 4,399.20 167.00 1,412.82 5,812.02

    - ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น 30.000 ตร.ม. 253.00 7,590.00 89.00 2,670.00 10,260.00

    - ผนังฉาบปูนเรียบ 38.460 ตร.ม. 49.00 1,884.54 82.00 3,153.72 5,038.26

    - บุผนังแกรนิต 30.000 ตร.ม. 795.00 23,850.00 265.00 7,950.00 31,800.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,617.00 37,723.74 603.00 15,186.54 52,910.28-

3   งานทาสี

    - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก(ทาสีป้าย) 30.000 ตร.ม. 41.00 1,230.00 34.00 1,020.00 2,250.00

    - สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ทาสีรั้ว ) 110.000 ตร.ม. 41.00 4,510.00 34.00 3,740.00 8,250.00

    - สีน้ำมัน 50.000 ตร.ม. 46.00 2,300.00 38.00 1,900.00 4,200.00

รวมค่างานทาสี - 128.00 8,040.00 106.00 6,660.00 14,700.00-

3หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4   งานอื่นๆ

    - ป้ายด้านหน้าอักษรสแตนเลสสีทองไทเทเนียม

ขึ้นยกขอบไม่เกิน 2.5 cm โลโก้ขนาด 80 cm

กัดกรดลงสี 1 สี

ตัวอักษรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

ขนาด 20 cm Office of Phrae Public Work And

Town & County Planning ขนาด 17-13 cm

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขนาด

17 cm Department of Phrae Public Work And

Town & County Planning ขนาด 17-13 cm

1.000 L.S 98,000.00 98,000.00 0.00 0.00 98,000.00

    - ป้ายด้านหลังอักษรสแตนเลสสีทองไทเทเนียม

ขึ้นยกขอบไม่เกิน 2.5 cm โลโก้ขนาด 80 cm

กัดกรดลงสี 1 สี ตัวอักษร DPT Phrae ขนาด 50-38

cm

1.000 L.S 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00

    - ปลูกต้นเข็ม 48.000 ต้น 5.00 240.00 0.00 0.00 240.00

4หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ดินและปุ๋ยคอก 1.000 ลบ.ม. 1,250.00 1,250.00 50.00 50.00 1,300.00

รวมค่างานอื่นๆ - 126,255.00 126,490.00 50.00 50.00 126,540.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 225,971.15

5หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานปลูกหญ้าและไม้พุ่มเตี้ย รวม 44,825.00

2
งานฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.38x0.50 ม.

ความหนา 0.10
รวม 1,231.19

หน้า 1

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:59

87,790.26หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

3 งานรางระบายน้ำ ขนาด 0.38x0.50 เมตร รวม 41,734.07

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 87,790.26

หน้า 2

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:59

87,790.26หมายเหตุ :  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   งานปลูกหญ้าและไม้พุ่มเตี้ย

    - ปลูกหญ้ามาเลเซีย 100.000 ตร.ม. 40.00 4,000.00 40.00 4,000.00 8,000.00

    - ปลูกต้นไทรเกาหลี สูง 1.5 ม. 60.000 บาท/ต้น 200.00 12,000.00 40.00 2,400.00 14,400.00

    - ดินปลูกและปุ๋ยคอก 5.000 ลบ.ม. 1,250.00 6,250.00 50.00 250.00 6,500.00

    - ต้นโมก สูง 2.00 ม. 35.000 บาท/ต้น 350.00 12,250.00 105.00 3,675.00 15,925.00

รวมค่างานปลูกหญ้าและไม้พุ่มเตี้ย - 1,840.00 34,500.00 235.00 10,325.00 44,825.00-

2   งานฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.38x0.50

ม. ความหนา 0.10

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

.020 ตร.ม. 2,046.73 40.93 391.00 7.82 48.75

    - SR 24 Dia 9 มม. 41.920 กก. 21.00 880.32 4.10 171.87 1,052.19

    - ลวดผูกเหล็ก 1.260 กก. 37.38 47.09 0.00 0.00 47.10

2หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้แบบ (คิด100%) .180 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 23.94 23.94

    - ไม้แบบหนา 1" คิด (70% ของงานไม้แบบ) .130 ลบ.ฟ. 288.71 37.53 0.00 0.00 37.53

    - ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบหนา 1") .040 ลบ.ฟ. 542.06 21.68 0.00 0.00 21.68

รวมค่างานฝาปิดรางระบายน้ำ คสล. ขนาด

0.38x0.50 ม. ความหนา 0.10

- 2,935.88 1,027.55 528.10 203.63 1,231.19-

3   งานรางระบายน้ำ ขนาด 0.38x0.50 เมตร

    - ทรายหยาบ 1.300 ลบ.ม. 392.52 510.27 91.00 118.30 628.58

    - คอนกรีตโครงสร้าง (ทรงลูกบาศก์ 240

กก./ตร.ซม.)

7.670 ลบ.ม. 2,046.73 15,698.41 391.00 2,998.97 18,697.39

    - SR 24 Dia 9 มม. 231.380 กก. 21.00 4,858.98 4.10 948.66 5,807.64

    - ลวดผูกเหล็ก 6.940 กก. 37.38 259.41 0.00 0.00 259.42

    - ไม้แบบ (คิด100%) 36.400 ตร.ม. 0.00 0.00 133.00 4,841.20 4,841.20

3หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ไม้แบบหนา 1" คิด (70% ของงานไม้แบบ) 25.480 ลบ.ฟ. 288.71 7,356.33 0.00 0.00 7,356.33

    - ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบหนา 1") 7.644 ลบ.ฟ. 542.06 4,143.50 0.00 0.00 4,143.51

รวมค่างานรางระบายน้ำ ขนาด 0.38x0.50 เมตร - 3,328.40 32,826.90 619.10 8,907.13 41,734.07-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 87,790.26

4หน้า

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 T1 รวม 35,900.00

หน้า 1

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

2 T2 รวม 47,600.00

3 T3 รวม 68,480.00

4 T4 รวม 38,800.00

5 T5 รวม 7,500.00

6 T6 รวม 19,200.00

หน้า 2

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

7 T7 รวม 26,970.00

8 T8 รวม 14,900.00

9 T9 รวม 5,980.00

10 C1 รวม 9,400.00

11 C2 รวม 27,000.00

หน้า 3

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

12 C3 รวม 200,200.00

13 C4 รวม 120,400.00

14 C5 รวม 99,000.00

15 S1 รวม 78,000.00

16 S2 รวม 34,400.00

หน้า 4

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

17 P1 รวม 3,000.00

18 P2 รวม 16,000.00

19 P3 รวม 140,000.00

20 P4 รวม 8,910.00

หน้า 5

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

21
Smart TV ขนาด 75 นิ้ว x 8000 HD 4K HDR

แบบแขวนผนัง
รวม 43,000.00

22
Smart TV ขนาด 55 นิ้ว x 8000 HD 4K HDR

แบบแขวนผนัง
รวม 79,960.00

23
จอโปรเจคเตอร์ (183 x 244 cm)

พร้อมชุดรีโมทคอนโทรล
รวม 12,000.00

หน้า 6

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

24
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (3,000 Ansi

Lumens/WXGA)
รวม 16,748.00

25 ตู้เย็น 9 คิว รวม 58,800.00

26
ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย shure แบบคู่ Dual Ch,

ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ Hand-Held System
รวม 35,800.00

หน้า 7

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

27
ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก 9

ท่านพร้อมชุดบันทึกเสียงและลำโพงติดผนัง ขนาด

5.5 นิ้ว

รวม 135,000.00

28
ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ลำโพงขนาด 8 นิ้ว 2

ทาง มาพร้อม Powered mixer ขนาด8 ci input

กำลังขับ 300 วัตต์

รวม 45,800.00

หน้า 8

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

29 ม่านบังแสงชนิดใบตั้ง รวม 103,500.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 1,532,248.00

หน้า 9

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

1,532,248.00หมายเหตุ :  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 T1

1.1 โต๊ะT1 1.000 ชุด 35,900.00 0.00 0.00 35,900.00

รวมค่าT1 - 35,900.00 35,900.00 0.00 0.00 35,900.00-

2 T2

2.1 โต๊ะT2 4.000 ชุด 11,900.00 0.00 0.00 47,600.00

รวมค่าT2 - 11,900.00 47,600.00 0.00 0.00 47,600.00-

3 T3

3.1 โต๊ะT3 16.000 ชุด 4,280.00 0.00 0.00 68,480.00

รวมค่าT3 - 4,280.00 68,480.00 0.00 0.00 68,480.00-

4 T4

หน้า 3

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4.1 โต๊ะT4 10.000 ชุด 3,880.00 0.00 0.00 38,800.00

รวมค่าT4 - 3,880.00 38,800.00 0.00 0.00 38,800.00-

5 T5

5.1 โต๊ะT5 1.000 ชุด 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00

รวมค่าT5 - 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00-

6 T6

6.1 โต๊ะT6 8.000 ชุด 2,400.00 0.00 0.00 19,200.00

รวมค่าT6 - 2,400.00 19,200.00 0.00 0.00 19,200.00-

7 T7

7.1 โต๊ะT7 3.000 ชุด 8,990.00 0.00 0.00 26,970.00

หน้า 4

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าT7 - 8,990.00 26,970.00 0.00 0.00 26,970.00-

8 T8

8.1 โต๊ะT8 1.000 ชุด 14,900.00 0.00 0.00 14,900.00

รวมค่าT8 - 14,900.00 14,900.00 0.00 0.00 14,900.00-

9 T9

9.1 โต๊ะT9 2.000 ชุด 2,990.00 0.00 0.00 5,980.00

รวมค่าT9 - 2,990.00 5,980.00 0.00 0.00 5,980.00-

10 C1

10.1 เก้าอี้C1 1.000 ชุด 9,400.00 0.00 0.00 9,400.00

รวมค่าC1 - 9,400.00 9,400.00 0.00 0.00 9,400.00-

หน้า 5

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

11 C2

11.1 เก้าอี้C2 5.000 ชุด 5,400.00 0.00 0.00 27,000.00

รวมค่าC2 - 5,400.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00-

12 C3

12.1 เก้าอี้C3 26.000 ชุด 7,700.00 0.00 0.00 200,200.00

รวมค่าC3 - 7,700.00 200,200.00 0.00 0.00 200,200.00-

13 C4

13.1 เก้าอี้C4 43.000 ชุด 2,800.00 0.00 0.00 120,400.00

รวมค่าC4 - 2,800.00 120,400.00 0.00 0.00 120,400.00-

หน้า 6

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

14 C5

14.1 เก้าอี้C5 18.000 ชุด 5,500.00 0.00 0.00 99,000.00

รวมค่าC5 - 5,500.00 99,000.00 0.00 0.00 99,000.00-

15 S1

15.1 โซฟา1 2.000 ชุด 39,000.00 0.00 0.00 78,000.00

รวมค่าS1 - 39,000.00 78,000.00 0.00 0.00 78,000.00-

16 S2

16.1 โซฟา2 2.000 ชุด 17,200.00 0.00 0.00 34,400.00

รวมค่าS2 - 17,200.00 34,400.00 0.00 0.00 34,400.00-

17 P1

หน้า 7

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

17.1 ฉากกั้นP1 2.000 ชุด 1,500.00 0.00 0.00 3,000.00

รวมค่าP1 - 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00-

18 P2

18.1 ฉากกั้นP2 8.000 ชุด 2,000.00 0.00 0.00 16,000.00

รวมค่าP2 - 2,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00-

19 P3

19.1 ฉากกั้นP3 8.000 ชุด 17,500.00 0.00 0.00 140,000.00

รวมค่าP3 - 17,500.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00-

20 P4

20.1 ฉากกั้นP4 9.000 ชุด 990.00 0.00 0.00 8,910.00

หน้า 8

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าP4 - 990.00 8,910.00 0.00 0.00 8,910.00-

21 Smart TV ขนาด 75 นิ้ว x 8000 HD 4K HDR

แบบแขวนผนัง

21.1 SmaartTV75" 1.000 เครื่อง 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00

รวมค่าSmart TV ขนาด 75 นิ้ว x 8000 HD 4K

HDR แบบแขวนผนัง

- 43,000.00 43,000.00 0.00 0.00 43,000.00-

22 Smart TV ขนาด 55 นิ้ว x 8000 HD 4K HDR

แบบแขวนผนัง

22.1 SmaartTV55" 4.000 เครื่อง 19,990.00 0.00 0.00 79,960.00

รวมค่าSmart TV ขนาด 55 นิ้ว x 8000 HD 4K

HDR แบบแขวนผนัง

- 19,990.00 79,960.00 0.00 0.00 79,960.00-

หน้า 9

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

23 จอโปรเจคเตอร์ (183 x 244 cm)

พร้อมชุดรีโมทคอนโทรล

23.1 จอโปรเจคเตอร์ 1.000 ชุด 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

รวมค่าจอโปรเจคเตอร์ (183 x 244 cm)

พร้อมชุดรีโมทคอนโทรล

- 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00-

24 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (3,000 Ansi

Lumens/WXGA)

24.1 เครื่องฉาย๓าพโปรเจคเตอร์ 1.000 ชุด 16,748.00 0.00 0.00 16,748.00

รวมค่าเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (3,000 Ansi

Lumens/WXGA)

- 16,748.00 16,748.00 0.00 0.00 16,748.00-

25 ตู้เย็น 9 คิว

25.1 ตู้เย็ย9คิว 4.000 ตัว 14,700.00 0.00 0.00 58,800.00

หน้า10

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าตู้เย็น 9 คิว - 14,700.00 58,800.00 0.00 0.00 58,800.00-

26 ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย shure แบบคู่ Dual Ch,

ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ Hand-Held System

26.1 ไมค์โครโฟน 2.000 ชุด 17,900.00 0.00 0.00 35,800.00

รวมค่าไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย shure แบบคู่

Dual Ch, ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ Hand-Held

System

- 17,900.00 35,800.00 0.00 0.00 35,800.00-

27 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก 9

ท่านพร้อมชุดบันทึกเสียงและลำโพงติดผนัง ขนาด

5.5 นิ้ว

27.1 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1.000 ชุด 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00

หน้า11

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่าชุดเครื่องเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก 9

ท่านพร้อมชุดบันทึกเสียงและลำโพงติดผนัง ขนาด

5.5 นิ้ว

- 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 135,000.00-

28 ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ลำโพงขนาด 8 นิ้ว 2

ทาง มาพร้อม Powered mixer ขนาด8 ci input

กำลังขับ 300 วัตต์

28.1

ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ลำโพงขนาด8นิ้ว2ทางมา

พร้อมPoweredmixerขนาด8ch

2.000 ชุด 22,900.00 0.00 0.00 45,800.00

รวมค่าชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ลำโพงขนาด 8

นิ้ว 2 ทาง มาพร้อม Powered mixer ขนาด8 ci

input กำลังขับ 300 วัตต์

- 22,900.00 45,800.00 0.00 0.00 45,800.00-

29 ม่านบังแสงชนิดใบตั้ง

หน้า12

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

29.1 ม่าน 23.000 ชุด 4,500.00 0.00 0.00 103,500.00

รวมค่าม่านบังแสงชนิดใบตั้ง - 4,500.00 103,500.00 0.00 0.00 103,500.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า13

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน

ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง แพร่เมืองแพร่น้ำชำตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55

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

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

30

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2958 4,645,167.203,584,787.16งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน1

รวมค่าก่อสร้าง 4,645,167.20

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      675.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,881.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,645,167.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:07



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

30

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 4,645,167.20

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      675.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    6,881.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,645,167.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:07



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างโรงจอดรถ

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

6

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2958 195,460.67150,841.70งานก่อสร้างโรงจอดรถ1

รวมค่าก่อสร้าง 195,460.67

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      100.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,954.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 195,460.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:07



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างโรงจอดรถ

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

6

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 195,460.67

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      100.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,954.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 195,460.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:07



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงป้ายสำนักงาน

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

6

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2958 292,813.41225,971.15งานปรับปรุงป้ายสำนักงาน1

รวมค่าก่อสร้าง 292,813.41

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      30.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,760.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 292,813.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงป้ายสำนักงาน

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

6

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 292,813.41

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      30.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    9,760.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 292,813.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

5

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.2958 113,758.6187,790.26ปรับปรุงภูมิทัศน์1

รวมค่าก่อสร้าง 113,758.61

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      800.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    142.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 113,758.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์

26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

5

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         15  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            5  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 113,758.61

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      800.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    142.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 113,758.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

5

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ธีร์วราอัฐ คำลือเมือง  

(  ธีร์วราอัฐ คำลือเมือง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิสูตร ฝีปากเพราะ  

(  วิสูตร ฝีปากเพราะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รณชัย คำเวียง  

(  รณชัย คำเวียง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิทยา สาขามุละ  

(  วิทยา สาขามุละ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์  

(  ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  เฉลิมชัย เหมืองแก้ว  

(  เฉลิมชัย เหมืองแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิริยะ คำโปธิ  

(  วิริยะ คำโปธิ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

5

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุทธิพันธ์ นาระกันทา  

(  สุทธิพันธ์ นาระกันทา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประภัทร ชมงาม  

(  ประภัทร ชมงาม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



 7หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

26 พฤศจิกายน 2563

น้ำชำ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

38,413.00T11 35,900.00 2,513.00

50,932.00T22 47,600.00 3,332.00

73,273.60T33 68,480.00 4,793.60

41,516.00T44 38,800.00 2,716.00

รวมค่าก่อสร้าง 204,134.60

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



 7หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

26 พฤศจิกายน 2563

น้ำชำ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

8,025.00T55 7,500.00 525.00

20,544.00T66 19,200.00 1,344.00

28,857.90T77 26,970.00 1,887.90

15,943.00T88 14,900.00 1,043.00

6,398.60T99 5,980.00 418.60

10,058.00C110 9,400.00 658.00

รวมค่าก่อสร้าง 293,961.10

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



 7หน้า 3 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

26 พฤศจิกายน 2563

น้ำชำ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

28,890.00C211 27,000.00 1,890.00

214,214.00C312 200,200.00 14,014.00

128,828.00C413 120,400.00 8,428.00

105,930.00C514 99,000.00 6,930.00

83,460.00S115 78,000.00 5,460.00

36,808.00S216 34,400.00 2,408.00

รวมค่าก่อสร้าง 892,091.10

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



 7หน้า 4 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

26 พฤศจิกายน 2563

น้ำชำ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

3,210.00P117 3,000.00 210.00

17,120.00P218 16,000.00 1,120.00

149,800.00P319 140,000.00 9,800.00

9,533.70P420 8,910.00 623.70

46,010.00Smart TV ขนาด 75 นิ้ว x 8000 HD 4K HDR

แบบแขวนผนัง
21 43,000.00 3,010.00

รวมค่าก่อสร้าง 1,117,764.80

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



 7หน้า 5 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

26 พฤศจิกายน 2563

น้ำชำ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

85,557.20Smart TV ขนาด 55 นิ้ว x 8000 HD 4K HDR

แบบแขวนผนัง
22 79,960.00 5,597.20

12,840.00จอโปรเจคเตอร์ (183 x 244 cm)

พร้อมชุดรีโมทคอนโทรล
23 12,000.00 840.00

17,920.36เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (3,000 Ansi

Lumens/WXGA)
24 16,748.00 1,172.36

62,916.00ตู้เย็น 9 คิว25 58,800.00 4,116.00

รวมค่าก่อสร้าง 1,296,998.36

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



 7หน้า 6 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

26 พฤศจิกายน 2563

น้ำชำ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

38,306.00ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย shure แบบคู่ Dual Ch,

ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ Hand-Held System
26 35,800.00 2,506.00

144,450.00ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมขนาดเล็ก 9

ท่านพร้อมชุดบันทึกเสียงและลำโพงติดผนัง ขนาด 5.5

นิ้ว

27 135,000.00 9,450.00

49,006.00ชุดเครื่องเสียงอเนกประสงค์ ลำโพงขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง

มาพร้อม Powered mixer ขนาด8 ci input กำลังขับ
28 45,800.00 3,206.00

รวมค่าก่อสร้าง 1,528,760.36

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



 7หน้า 7 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

แพร่

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองแพร่

26 พฤศจิกายน 2563

น้ำชำ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

49,006.00300 วัตต์28 45,800.00 3,206.00

110,745.00ม่านบังแสงชนิดใบตั้ง29 103,500.00 7,245.00

รวมค่าก่อสร้าง 1,639,505.36

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:42:55



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

5

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  รณชัย คำเวียง  

(  รณชัย คำเวียง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิสูตร ฝีปากเพราะ  

(  วิสูตร ฝีปากเพราะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  เฉลิมชัย เหมืองแก้ว  

(  เฉลิมชัย เหมืองแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธีร์วราอัฐ คำลือเมือง  

(  ธีร์วราอัฐ คำลือเมือง  )

  วิทยา สาขามุละ  

(  วิทยา สาขามุละ  )

  วิริยะ คำโปธิ  

(  วิริยะ คำโปธิ  )

  ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์  

(  ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

5

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

กรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

5

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ยผจ.พร.21/2563

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุทธิพันธ์ นาระกันทา  

(  สุทธิพันธ์ นาระกันทา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ประภัทร ชมงาม  

(  ประภัทร ชมงาม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:08



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

แพร่เมืองแพร่น้ำชำ

ยผจ.พร.21/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2563

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 4,645,167.20งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 4,645,167.20 บาท

2 195,460.67งานก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1.000 หลังละ 195,460.67 บาท

3 292,813.41งานปรับปรุงป้ายสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 292,813.41 บาท

4 113,758.61ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 113,758.61 บาท

5 1,639,505.36งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

 2หน้า 1 จาก

 ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:11



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

แพร่เมืองแพร่น้ำชำ

ยผจ.พร.21/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2563

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 6,886,705.25

ราคากลาง (........... หกล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์

26 พฤศจิกายน 2563 11:44:11



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่

มีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2563

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  เฉลิมชัย เหมืองแก้ว  

(  เฉลิมชัย เหมืองแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  รณชัย คำเวียง  

(  รณชัย คำเวียง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิสูตร ฝีปากเพราะ  

(  วิสูตร ฝีปากเพราะ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์  

(  ธนะเมศฐ์ มหาวงศนันท์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่

มีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2563

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  วิริยะ คำโปธิ  

(  วิริยะ คำโปธิ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วิทยา สาขามุละ  

(  วิทยา สาขามุละ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธีร์วราอัฐ คำลือเมือง  

(  ธีร์วราอัฐ คำลือเมือง  )

กรรมการกำหนดราคากลาง



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง (ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ

ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่(ปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก)

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่

มีจำนวน

เมื่อวันที่    26 พฤศจิกายน 2563

ยผจ.พร.21/2563

สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ / กรมโยธาธิการและผังเมืองหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  ประภัทร ชมงาม  

(  ประภัทร ชมงาม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุทธิพันธ์ นาระกันทา  

(  สุทธิพันธ์ นาระกันทา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง


