
แผ่นที�1

แบบ ปร.6 

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานที�ก่อสร้าง  :    อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

แบบเลขที�   

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4 ,ปร. 5 และ ปร.6 ที�แนบ      มีจํานวน     ………..    แผ่น

คํานวณราคา                   เมื�อวันที� .....................   เดือน  ..........................   พ.ศ.   .............

ราคาก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ส่วนที�  1 ค่างานต้นทุน เงินล่วงหน้าจ่าย 15%

2 ส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% แล้ว

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั�งโครงการ

ราคาประมาณ

   ตัวอักษร

        สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ลําดับที� รายการ



แผ่นที� 2

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานที�ก่อสร้าง   :    อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน จังหวัดน่าน

แบบเลขที�   

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4   ที�แนบ   มีจํานวน ................... แผ่น

คํานวณราคา                   เมื�อวันที� .....................   เดือน  ..........................   พ.ศ.   .............

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1   A อาคารบูรณาการ 

2 B  แบบมาตรฐานศาลาพักคอยแบบมีห้องนํ�า

3 C  ป้อมยาม (แบบมีห้องนํ�า)

4 D  อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน

5 E  งานเสาธง สูง 14.00 เมตร (ท่อนเดียว)

6 F งานถนนและลานจอดรถ คสล. หนา 0.15 ม.

7 G งานป้ายชื�อ

8 H  อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 (18 หน่วย)

9 งานก่อสร้างประกอบ (ภายนอกอาคาร)

รวมราคารงานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย           15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                6    %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

                                                                                               สรุปค่าก่อสร้าง                                           แบบ ปร. 5 (ก)       

กลุ่มงาน/งาน  :  ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน



แผ่นที� 3

                                                                                        สรุปค่าก่อสร้าง                                                                    แบบ ปร. 5 (ข)

กลุ่มงาน/งาน    ส่วนที� 2  ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร. 4  ที�แนบ              มีจํานวน ...............   แผ่น

คํานวณราคา                   เมื�อวันที� .....................   เดือน  ..........................   พ.ศ.   .............

ลําดับที� รายการ ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าก่อสร้างทั�งหมด

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ

อาคารบูรณาการ  (A)

1 งานระบบเครื�องเสียงและภาพ

2 งานระบบดับเพลิง

3 งานระบบโทรศัพท์

4 COMPUTER SYSTEM

5 งานระบบ IPCCTV SYSTEM

6 งานระบบ MATV SYSTEM 

7 งานระบบ SOUND SYSTEM

8 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์

9 พัดลมระบายอากาศ

10 งานลิฟท์โดยสาร

รวมราคางานส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% แล้ว

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

แบบเลขที�   

หมายเหตุ



แผ่นที�  4

หมายเหตุ

        -    ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการและประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที� 1  (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย, งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร)งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแบบ ปร.4

กลุ่มงานที� 3 (งานภูมิทัศน,์งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื�นๆ) ส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน แบบเลขที�   

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที� ...................   เดือน ............................. พ.ศ. ......................

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 1

1   A อาคารบูรณาการ 

 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง งาน

 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งาน

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล งาน

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร งาน

 - หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งาน

รวมราคารายการที� 1 หลัง

2 B  แบบมาตรฐานศาลาพักคอยแบบมีห้องนํ�า

 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง งาน

 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งาน

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล งาน

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร งาน

รวมราคารายการที� 2 หลัง

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน



แผ่นที�  5

หมายเหตุ

        -    ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการและประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

3 C  ป้อมยาม (แบบมีห้องนํ�า)

 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง งาน

 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งาน

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร งาน

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล งาน

รวมราคารายการที�  3 หลัง

4 D  อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน

 - หมวดงานอาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน งาน

รวมราคารายการที� 4 หลัง

5 E  งานเสาธง สูง 14.00 เมตร (ท่อนเดียว)

 - หมวดงานเสาธง  สูง 14.00 เมตร (ท่อนเดียว) งาน

รวมราคารายการที�  5 หลัง

6 F งานถนนและลานจอดรถ คสล. หนา 0.15 ม.

 - หมวดงานถนนและลานจอดรถ คสล. หนา 0.15 ม. งาน

รวมราคารายการที� 6 หลัง

7 G งานป้ายชื�อ

 - หมวดงานป้ายชื�อ งาน

รวมราคารายการที�  7 หลัง



แผ่นที�  6

หมายเหตุ

        -    ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการและประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

8 H  อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 (18 หน่วย)

 - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง งาน

 - หมวดงานสถาปัตยกรรม งาน

 - หมวดงานระบบสุขาภิบาล งาน

 - หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร งาน

รวมราคารายการที� 8 หลัง

9 งานก่อสร้างประกอบ (ภายนอกอาคาร)

 - หมวดงานก่อสร้างประกอบ (ภายนอกอาคาร) งาน

รวมราคารายการที� 9 หลัง

รวมราคาส่วนที� 1  ค่างานต้นทุน



แผ่นที�  7

หมายเหตุ

        -    ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการและประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ

อาคารบูรณาการ

1 งานระบบเครื�องเสียงและภาพ งาน

2 งานระบบดับเพลิง งาน

3 งานระบบโทรศัพท์ งาน

4 COMPUTER SYSTEM งาน

5 งานระบบ IPCCTV SYSTEM งาน

6 งานระบบ MATV SYSTEM งาน

7 งานระบบ SOUND SYSTEM งาน

8 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ งาน

9 พัดลมระบายอากาศ งาน

10 งานลิฟท์โดยสาร งาน

รวมราคารายการส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ



แผ่นที� 8

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานทีก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4   ทีแนบ   มีจํานวน ................... แผ่น

คํานวณราคา         เมื�อวันที�            เดือน                             พ.ศ.  

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1 A. อาคารบูรณาการ 

รวมราคารงานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย           15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                6    %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

                                                                                               สรุปค่าก่อสร้าง                                           แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน  :  ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน



แผ่นที�  9

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 1  (งานโครงสร้างวิศวกรรม ,งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย,งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร ,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ)        แบบ  ปร.4  

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดน่าน / A.   อาคารบูรณาการ 

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม เมื�อวันที�..............   เดือน  ..........................  พ.ศ.................   

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมวดงานโครงสร้าง

1 งานโครงสร้างฐานราก

1.1 งานเสาเข็ม

 - งานเจาะสํารวจดิน Boring Test จุด

 - เสาเข็ม            0.26x0.26x10.00 ม. (SL 30 ตัน/ต้น) ต้น

 - เสาเข็ม            0.35x0.35x10.00 ม. (SL 40 ตัน/ต้น) ต้น

 - สกัดหัวเสาเข็ม          0.26x0.26 ม ต้น

 - สกัดหัวเสาเข็ม          0.35x0.35 ม ต้น

1.2 งานสถานที�ก่อสร้างและงานโยธา

 - งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

 - ทรายอัดแน่นก้นฐาน ลบ.ม.

1.3 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลม  SR 24

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - RB  6  mm.  SR 24 กก.

 - RB  9  mm.  SR 24 กก.

 - เหล็กข้ออ้อย  SD 40

 - RB  12  mm.  SR 40 กก.

 - RB  16  mm.  SR 40 กก.

 - RB  20  mm.  SR 40 กก.

 - RB  25  mm.  SR 40 กก.

 -  ลวดผูกเหล็ก กก.

1.5 งานไม้แบบ

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีต ตร.ม.

1.6 อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 1

2 งานโครงสร้างทั�วไป

2.1 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบรองท้องคาน+ท้องพื�น ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างผสมนํ�ายากันซึม fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก) ลบ.ม.
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลม  SR 24

 - RB  6  mm.  SR 24 กก.

 - RB  9  mm.  SR 24 กก.

 - เหล็กข้ออ้อย  SD 40

 - DB  12  mm.  SD 40 กก.

 - DB  16  mm.  SD 40 กก.

 - DB  20  mm.  SD 40 กก.

 - DB  25  mm.  SD 40 กก.

 - ลวดผูกเหล็ก กก.

2.3 งานไม้แบบ

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีต ตร.ม.

2.4 งานพื�นสําเร็จรูป

 - แผ่นพื�นสําเร็จรูป Hollow Core HC 150 (LL 400 kg/m
2
) ตร.ม.

 - แผ่นพื�นสําเร็จรูป Hollow Core HC 150 (LL 500 kg/m
2
) ตร.ม.

 - แผ่นพื�นสําเร็จรูป Hollow Core HC 150 (LL 600 kg/m
2
) ตร.ม.

 - WIRE MESH  Ø 4 มม. @ 0.20
#

ตร.ม.

 - คอนกรีตทับหน้า พื�นสําเร็จรูป fc' = 280 ksc. ตร.ม.

  - เหล็กเสริม DOWEL BAR 9 มม. กก.

2.5 งานพื�น POST TENSION

 - ลวด POST TENSION ตร.ม.
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 380 ksc.) ทรงลูกบาศก์ ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างผสมนํ�ายากันซึม ลบ.ม.

 - เหล็กเสริมคอนกรีต

 - RB 9 mm.  SR 24 กก.

 - DB 12  mm.  SD 40 กก.

 - DB 16  mm.  SD 40 กก.

 - DB 20  mm.  SD 40 กก.

 - ลวดผูกเหล็ก ตร.ม.

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีต ตร.ม.

2.6 อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 2

3 งานโครงสร้างหลังคา

3.1 งานเหล็กรูปพรรณ

 - เหล็ก  Ø  114.3 x 5.6 mm. กก.

 - เหล็ก  Ø  89.1 x 4 mm. กก.

 - เหล็ก   Ø  76.3 x 3.2 mm. กก.

 - เหล็ก   Ø  60.5 x 2.3 mm. กก.
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - เหล็ก        150x100x6 mm. กก.

 - เหล็ก        150x100x4.5 mm. กก.

 - เหล็ก        150x100x3.2 mm. กก.

 - เหล็ก        125x75x3.2 mm. กก.

 - เหล็ก        100x50x3.2 mm. กก.

 - เหล็ก        75x45x2.3 mm. กก.

 - Plate 75x300x6 mm. (ประกันจันทัน) กก.

 - Plate 150x300x6 mm. (ประกัน TROSS) กก.

 - Plate 300x300x6 mm. กก.

 - Plate 400x400x15 mm. กก.

 - Plate 500x500x15 mm. กก.

 - Bolt  Ø 25x0.50 ม. ชุด

 - Bolt  Ø 25x0.40 ม. ชุด

 - งานทาสีกันสนิม (2 เที�ยว) ตร.ม.

3.2 อื�น ๆ

 - โครงเหล็กครองรับระบบปรับอากาศ CDU งาน

รวมราคารายการที� 3

รวมราคารายการที� 1 - 3



แผ่นที�  14

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

งานสถาปัตยกรรม

4 งานพื�นและผิวพื�น

 - พื�นปูกระเบื�องหินขัดสําเร็จรูป ขนาด 30x30 ซม. ตร.ม.

 - พื�นปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 12"x12" ตร.ม.

 - พื�นปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 12"x12" สลับทรายล้าง ตร.ม.

 - พื�นทําผิวขัดมัน ผสมนํ�ายากันซึม ตร.ม.

 - พื�นทําผิวทรายล้างเซาะร่อง ตร.ม.

 - พื�นทําผิวขัดมัน ตร.ม.

 - พื�นปูกระเบื�องยาง แบบม้วน ขนาด กว้าง 2.00 ม. หนา 2.5 มม ตร.ม.

 - พื�นปูกระเบื�องแกรนิโต้ 60 x 60 ซม. ตร.ม.

 - จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้น พีวีซี กว้าง 2" ม.

 - บัวเชิงผนังสําเร็จรูป หนา 9 มม. (PVC) สูง 3 นิ�ว ม.

 - บัวเชิงผนังกรวดล้าง สูง 0.10 ม. ม.

รวมราคารายการที� 4

5 งานผนังและผิวผนัง

 - ผนังก่ออิฐมอญครึ�งแผ่น ตร.ม.

 - ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ตร.ม.

 - ผนังฉาบปูนเรียบ(อิฐมอญ) ตร.ม.

 - ผนังฉาบปูนเรียบ(คอนกรีตมวลเบา) ตร.ม.
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - ผนังเกร็ดระบายลมอลูมิเนียม มีตาข่ายกันนก ตร.ม.

 - ผนังกรุไม้ฝาสังเคราะห์ ตร.ม.

 - ผนังโครงเหล็ก กรุไม้ฝาสังเคราะห์ ตร.ม.

 - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ตร.ม.

 - ผนังกรุกระเบื�องเซรามิค ขนาด 12"x12" ตร.ม.

 - ผนังกรุกระเบื�องเซรามิค ขนาด 1"x1" ตร.ม.

 - ผิวกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท โครงเคร่าเหล็ก ตร.ม.

 - ผิวกรุแผ่นลามิเนต ตร.ม.

 - ผนังห้องนํ�าสําเร็จรูป

(ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง)พร้อมอุปกรณ์ ชุด

 - ผนังห้องนํ�าสําเร็จรูป

(ด้านหน้า+ประตู)พร้อมอุปกรณ์ ชุด

 - ผนังลูกกรงเหล็ก ผ6 รวมประตู ป14 ตร.ม.

 - ผนังยิบซั�มบอร์ด 12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ 2 ด้าน ตร.ม.

 - เสาเอ็นทับหลัง 0.10x0.10 ม. ม.

 - เสาเอ็นทับหลัง 0.10x0.20 ม. ม.

 - เซาะร่อง PVC 10 มม. ม.

 - คิ�ว คสล. หนา 0.10 ม. ม.

 - คิ�ว คสล. หนา 0.20 ม. ม.
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

รวมราคารายการที� 5

6 งานฝ้าเพดาน

 - ตาข่ายถัก ขนาดช่อง 2 "  Ø 3.2 มม. ในกรอบเหล็กตัวซี ตร.ม.

ขนาด 75x45x15x2.3 มม. @ 1.50x1.50 ม. (ติดตั�งเหนือฝ้าในห้อง

ควบคุมเยาวชน)

 - ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์ ฉาบรอยต่อเรียบ ตร.ม.

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

 - ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ตร.ม.

โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี

 - ฝ้าเพดานตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด  @ 0.10 ม.# ตร.ม.

 - ฝ้าเพดานอคูสติคบอร์ด หนา 9 มม. (ปิดทับฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด) ตร.ม.

 - ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดมีรูระบาย หนา 4 มม. ตร.ม.

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

 - ฝ้าเพดานแต่งผิวเรียบ ตร.ม.

 - ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ตร.ม.

 - ฉนวนใยแก้ว หุ้มฟอยล์ density 24 k ตร.ม.

 - ตะแกรงเหล็กยึดฉนวนใยแก้ว ตร.ม.

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 6
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

7 งานหลังคา

 - กระเบื�องว่าวเนื�อไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 80x51x0.6 ซม. ตร.ม.

 - ครอบสันหลังคา ม.

 - ครอบข้างหลังคา ม.

 - ครอบตะเข้ ม.

 - อุปกรณ์ครอบระบบแห้ง ชุด

 - แผ่นปิดรอยต่อ แผ่น

 - แผ่นปิดชนผนัง ม.

 - แปเหล็กไร้สนิม หนา 0.55 มม. ตร.ม.

 - สีแต่งขอบกระเบื�อง กระป๋อง

 - เชิงชาย+ปิดลอนไม้สังเคราะห์ ม.

 - ตะปูเกลียวยึดแป กล่อง

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื�อง กล่อง

 - คํ�ายันเหล็ก         2"x4" (3.64 ks/m) ชุด

 - ค่าแรงมุงกระเบื�องหลังคา ตร.ม.

 - โดมหลังคาเหล็ก (ด้านหน้าอาคาร) ชุด

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 7
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

8 งานทาสี

 - สีพ่น TEXTURE ลายแกรนิต ตร.ม.

 - สีอะคริลิคภายนอก ตร.ม.

 - สีอะคริลิคภายใน ตร.ม.

 - สีพลาสติกทาฝ้าเพดานภายใน ตร.ม.

 - สีคริลิคทาฝ้าชายคา ตร.ม.

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 8

9 งานประตู , หน้าต่าง 

9.1 งานประตู 

 - ป.1  ชุด

 - ป.2  ชุด

 - ป.3  ชุด

 - ป.4 ชุด

 - ป.4' ชุด

 - ป.5 ชุด

 - ป.5A ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - ป.5' ชุด

 - ป.6 ชุด

 - ป.7 ชุด

 - ป.7' ชุด

 - ป.8 ชุด

 - ป.8' ชุด

 - ป.9 ชุด

 - ป.10 ชุด

 - ป.11 ชุด

 - ป.12 ชุด

 - ป.13 ชุด

 - ป.15 ชุด

9.2 งานหน้าต่าง

 - น.1  ชุด

 - น.1' ชุด

 - น.2 ชุด

 - น.3 ชุด

 - น.3' ชุด

 - น.4 ชุด

 - น.5 ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - น.5' ชุด

 - น.5A ชุด

 - น.6 ชุด

 - น.7 ชุด

 - น.8 ชุด

 - น.9  ชุด

 - น.9' ชุด

 - น.10  ชุด

 - น.11  ชุด

9.3 อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 9

10 งานสุขภัณฑ์

 - โถส้วมนั�งราบเซรามิคเคลือบ ชนิดชักโครก  ชุด

 - อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบ ชนิดฝังเคาน์เตอร์  ชุด

 - อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบ ชนิดแขวน  ชุด

 - แผงกั�นโถปัสสาวะชายสําเร็จรูป ชุด

 - โถปัสสาวะชาย เซรามิคเคลือบชนิดแขวน  ชุด

 - ฝักบัวชําระสายอ่อน ชุด

 - ก๊อกนํ�าโลหะปลอดสนิม ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - ขอแขวนผ้าโลหะชุบโครเมี�ยม ชุด

 - ที�ใส่กระดาษชําระชนิดสแตนเลส ชุด

 - ราวจับสแตนเลส สําหรับคนพิการ (1) ชุด

 - ราวจับสแตนเลส สําหรับคนพิการ (2) ชุด

 - ราวจับสแตนเลส สําหรับคนพิการ (3) ชุด

 - กระจกเงาอย่างดี

 ขนาด 0.80x0.90 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x1.15 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x1.20 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x1.50 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x1.80 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x2.05 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x2.40 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x2.50 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x2.55 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x2.70 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x2.80 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x2.90 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x2.95 ม. ชุด

 ขนาด 0.80x3.30 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x0.90 ม. ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x1.15 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x1.20 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x1.50 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x1.80 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x2.05 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x2.50 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x2.70 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x2.90 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x3.00 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวปูกระเบื�องเซรามิค ขนาด 0.60x3.30 ม. ชุด

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 10
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

11 งานอื�น ๆ 

 - งานเวที พื�น WOOD CEMENT BOARD หนา 20 มม. งาน

 กรุด้วยพรมอัด โครงสร้างยกระดับโครงสร้างเหล็กตัวซี  

ผนังด้านข้างกรุด้วย MDF หนา 6 มม  ทําสีพ่นพร้อมงานบันได

 - ราวบันไดสแตนเลส ขนาด Ø 2" 1 เส้น กันตก ผ1 ม.

ปิดทับด้วยไม้เนื�อแข็งแต่งมุมโค้ง (ST1)

 - ราวบันได (ST2) และรั�วแท่นวางกระถางต้นไม้ราวอลูมิเนียม ม.

 - ราวบันไดสแตนเลส ขนาด Ø 2" 1 เส้น   Ø 1 1/2" 2 เส้น ม.

เสา Ø 1 1/2" (ST3)

 - ราวทางลาดสแตนเลสคนพิการ ขนาด Ø 2" 1 เส้น  ราวกลวง Ø 2" ม.

เสา Ø 2" (ST4)

 - ราวทางลาดสแตนเลสคนพิการ ขนาด Ø 32 มม. 1  เส้น (ST5) ม.

 - กันสาดอลูมิเนียมอัลลอยด์ กว้าง 150 มม. หนา 1.2 มม. ชุด

 - ระแนงไม้สังเคราะห์ 1 ชุด

 - ระแนงไม้สังเคราะห์ 2 ชุด

 - เคาน์เตอร์ไม้ผิวบุ LAMINATE ขนาด 0.60x1.80 ม. ชุด

 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมซิงค์ ขนาด 0.60x0.80x4.50 ม. ชุด

รวมก๊อกงวง และ P-TRAP และอุปกรณ์อื�น ๆ

 - เคาน์เตอร์เตรียมอาหารพร้อมซิงค์ ขนาด 0.60x0.80x4.00 ม. ชุด

รวมก๊อกงวง และ P-TRAP และอุปกรณ์อื�น ๆ

 - โลโก้กระทรวงยุติธรรม ทองเหลืองปัดเงากัดลาย ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม.

 - ตัวอักษรกระทรวงยุติธรรม ทองแดงรมดํา ชุด

 - งานป้องกันปลวกระบบท่อ ตร.ม.

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 11

รวมราคารายการที� 4 - 11

รวมราคารายการที� 1 - 11
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

12 หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล

1 COLD WATER SYSTEM

1.1 ท่อ PPR (SDR11 PN10)

- DIA 4" M.

- DIA 3" M.

- DIA 2 1/2" M.

- DIA 2" M.

- DIA 11/2" M.

- DIA 11/4" M.

- DIA 1" M.

- DIA 3/4" M.

- DIA 1/2 " M.

- FITTING LOT

 - SUPPORT & HANGER LOT

 - TEST & CLEANING LOT

1.2 GATE VALVE (CLASS 125)

- DIA 11/2" EA

- DIA 11/4" EA

- DIA 1" EA

- DIA 3/4" EA

หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานหน่วย ค่าวัสดุและแรงงานลําดับที� รายการ
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานหน่วย ค่าวัสดุและแรงงานลําดับที� รายการ

- DIA 1/2" EA

1.3 STOP VALVE 

DIA 1/2 " EA

1.4 WATER  METER (ภายในตัวอาคาร)

DIA 1 "   EA

DIA 1/2 "   EA

1.5 ถังเก็บนํ�าปริมาตรจุ 30 ลบ.ม. พร้อมงานก่อสร้างฐานราก

รองรับถังเก็บนํ�า

1.6 เครื�องสูบนํ�า PBS (พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด) SET

1.7 อื�น ๆ

2 SOIL,WASTE AND KITCHEN

2.1 PIPE (PVC CLASS 8.5)

- DIA 6" m

- DIA 4" m

- DIA 3" m

TOTAL ITEM 1
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานหน่วย ค่าวัสดุและแรงงานลําดับที� รายการ

- DIA 21/2" m

- DIA 2" m

- FITTING LOT

SUPPORT & HANGER LOT

TEST & CLEANING LOT

2.2 FLOOR DRAIN

- DIA 2" EA

2.3 FLOOR CLEAN OUT 

- DIA 6" EA

- DIA 4" EA

- DIA 3" EA

- DIA 21/2" EA

2.4 RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR

- DIA 6" EA

- DIA 4" EA

- DIA 3" EA

- DIA 2" EA

TOTAL ITEM 2
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานหน่วย ค่าวัสดุและแรงงานลําดับที� รายการ

3 VENT SYSTEM

3.1 PIPE (PVC  CLASS  8.5)

- DIA 3" m

- DIA 21/2" m

- DIA 2" m

- FITTING LOT

 - SUPPORT & HANGER LOT

 - TEST & CLEANING LOT

3.2 AIR VENT CAP

- DIA 3" EA

- DIA 21/2" EA

- DIA 2" EA

3.3 RUBBER  PLEXIBLE CONNECTOR

- DIA 3" EA

3.4 อื�น ๆ

4 STORM DRAINAGE SYSTEM

4.1 PIPE PVC 8.5

- DIA 4" M.

- DIA 21/2" M

TOTAL ITEM 3
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานหน่วย ค่าวัสดุและแรงงานลําดับที� รายการ

- FITTING LOT

4.2 ROOF DRAIN (DOME  TYPE)

- DIA 4" EA

- DIA 21/2" EA

4.3 RUBBER FLEXIBLE CONNECTOR

- DIA 4" EA

- DIA 21/2" EA

- DIA 2" EA

4.4 FLOOR  DRAN

- DIA 2" EA

4.5  - SUPPORT & HANGER LOT

4.6  - TEST & CLEANING LOT

4.7 อื�น ๆ

TOTAL ITEM 4

รวมราคารายการที� 12
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม

13 งานระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสื�อสาร

1 งานระบบไฟฟ้า

1.1 SWITCHBOARD MDB

     - CUBICLE, BUS BAR, WIRING , METERING & ASSEMBLY ชุด

     - MCCB 3P 1000 AT/1000 AF 50kAIC 400V W/ELECTRONIC TRIP & GF ตัว

     - MCCB 3P 300 AT/400 AF 50kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 125-250 AT/250 AF 50kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 50-100 AT/100 AF 50kAIC 400V ตัว

     -CAPACITOR BANK 30kVAR 3PHASE 400V ตัว

     -MAGNETIC CONTACTOR 30kVAR 3PHASE 400V ตัว

     -POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEPS ตัว

     -DIGITAL POWER  METER ตัว

     -SURGE ARRESTER CLASS I+II ตัว

รวมราคาค่างาน ข้อ 1.1

1.2 DISTRIBUTION BOARD

1.2.1 PANEL DB1

     - CUBICLE, BUS BAR, WIRING , METERING & ASSEMBLY ชุด

     - MCCB 3P 300 AT/400 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 125 AT/250 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 80 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรง

รวมเป็นเงิน
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     -KWH METER CT/5A 3PHASE 4W 230/400V, UNBALANCE TYPE ตัว

1.2.2 PANEL DB2

     - CUBICLE, BUS BAR, WIRING , METERING & ASSEMBLY ชุด

     - MCCB 3P 200 AT/250 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 125 AT/250 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 100 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

     -KWH METER CT/5A 3PHASE 4W 230/400V, UNBALANCE TYPE ตัว

1.2.3 PANEL DB3

     - CUBICLE, BUS BAR, WIRING , METERING & ASSEMBLY ชุด

     - MCCB 3P 150 AT/250 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 100 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 60 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

     -KWH METER CT/5A 3PHASE 4W 230/400V, UNBALANCE TYPE ตัว

1.2.4 PANEL DB4

     - CUBICLE, BUS BAR, WIRING , METERING & ASSEMBLY ชุด

     - MCCB 3P 150 AT/250 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 100 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 60 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

     -KWH METER CT/5A 3PHASE 4W 230/400V, UNBALANCE TYPE ตัว

1.2.5 PANEL LCG
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     - CUBICLE, BUS BAR, WIRING , METERING & ASSEMBLY ชุด

     - MCCB 3P 50 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 30 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 20 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

     - MCCB 2P 20-40 AT/100 AF 18kAIC 400V ตัว

รวมราคาค่างาน ข้อ 1.2

1.3 FEEDER

     - 6 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - 10 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - 16 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - 25 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - 35 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - 50 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - 70 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - 95 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - 120 SQ.MM.IEC01 เมตร

     -  240 SQ.MM.IEC01 เมตร

     - IMC ø 1 1/2" เมตร

     - IMC ø 2" เมตร

     - IMC ø 2 1/2" เมตร
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     - IMC ø 3" เมตร

     - IMC ø 4" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย เหมา

รวมราคาค่างาน ข้อ 1.3

1.4 LOAD CENTER

1.4.1  PANEL LCA1

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 125AT/250AF 25kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16-20AT 6kAIC 230V ตัว

1.4.2  PANEL LACA1

             LOAD CENTER 36 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 100AT/100AF 25kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 30AT 6kAIC 415V ตัว

1.4.3  PANEL LCB

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 80AT/100AF 30kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16-20AT 6kAIC 230V ตัว

1.4.4  PANEL LACB
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 125AT/250AF 25kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 415V ตัว

1.4.5  PANEL LACB1

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 80AT/1000AF 30kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 415V ตัว

1.4.6  PANEL LCC

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 100AT/100AF 25kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16-20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

1.4.7  PANEL LACC

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 125AT/250AF 25kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

1.4.8  PANEL LCD

             LOAD CENTER 30 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

             MCCB 3P 60AT/100AF 30kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16-20AT 6kAIC 230V ตัว

1.4.9  PANEL LACD

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 100AT/100AF 25kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

1.4.10  PANEL LCE

             LOAD CENTER 30 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 60AT/100AF 30kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16-20AT 6kAIC 230V ตัว

1.4.11  PANEL LACE

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 100AT/100AF 25kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

1.4.12  PANEL LCF

             LOAD CENTER 42 SPACE 250A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 125AT/250AF 25kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16-20AT 6kAIC 230V ตัว
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 415V ตัว

รวมราคาค่างาน ข้อ 1.4

1.5  LIGHTING  FIXTURE

     - โคม 2*18 W. T8 หลอด LED TUBE ตะแกรงอลูมิเนียมเงา ฝังฝ้าเพดาน ชุด

     - โคม 2*9 W. T8 หลอด LED TUBE ตะแกรงอลูมิเนียมเงา ฝังฝ้าเพดาน ชุด

     - โคมเปลือย 2*18 W. T8 หลอด LED TUBE พร้อมตะแกรงลวด ติดลอย ชุด

     - โคมเปลือย 1*18 W. T8 หลอด LED TUBE ติดลอย ชุด

     - โคมเปลือย 1*9 W. T8 หลอด LED TUBE ติดลอย ชุด

     - โคมไฟกิ�ง ครอบแก้วสีขาวขุ่น  หลอด LED 1*7 W. IP55 ชุด

     - โคมไฟ DOWN LIGHT ตัวสะท้อนแสงอลูมิเนียม หลอด LED 2*7 W. ชุด

     - โคมไฟ DOWN LIGHT ตัวสะท้อนแสงอลูมิเนียม หลอด LED 1*7 W. ชุด

     - โคมไฟ DOWN LIGHT ปรับมุมได้ หลอด PAR 38 LED 1*15 W. ชุด

     - โคม 1*18 W. T8 หลอด LED TUBE ฝาครอบผลึกผิวส้ม ติดลอย ชุด

     - โคม 1*9 W. T8 หลอด LED TUBE ฝาครอบผลึกผิวส้ม ติดลอย ชุด

     - โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอด LED 2*9 W. สํารองไฟไม่น้อยกว่า 4 ชั�วโมง ชุด

     - ป้ายทางออกหนีไฟ หลอด LED 1*10 W. สํารองไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั�วโมง ชุด

รวมราคาค่างาน ข้อ 1.5

1.6 SWITCH & RECEPTACLE 
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว ฝาครอบพลาสติก ชุด

     - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว ฝาครอบพลาสติก สําหรับพัดลมระบายอากาศ ชุด

     - สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง ฝาครอบพลาสติก ชุด

     - สวิทซ์หรี�ไฟ 500 วัตต์ ฝาครอบพลาสติก ชุด

     - เต้ารับไฟฟ้าเดี�ยว ฝาครอบพลาสติก ชุด

     - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ฝาครอบพลาสติก ชุด

รวมราคาค่างาน ข้อ 1.6

1.7 WIRE & CONDUIT

     - 10 SQ.MM.IEC01. เมตร

     - 6 SQ.MM.IEC01. เมตร

     - 4 SQ.MM.IEC01. เมตร

     - 2.5 SQ.MM.IEC01. เมตร

     - EMT ø 1 1/4" เมตร

     - EMT ø 3/4" เมตร

     - EMT ø 1/2" เมตร

     - ท่อเหล็กอ่อน ø 1/2" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย เหมา

รวมราคาค่างาน ข้อ 1.7
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

1.8 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และการต่อลงดิน

     - ESE AIR TERMINAL รัศมีป้องกันไม่น้อยกว่า 54 เมตร ขุด

     - GALVANIZED STEEL MAST สูง 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั�งและสายยึดโย ขุด

     - LIGHTNING DISCHARGE COUNTER ตัว

     - COPPER CLAD GROUND ROD ø 5/8" ยาว 10 ฟุต ขุด

     - GROUND TEST BOX ขุด

     - 1*95 SQ.MM.BARE COPPER เมตร

     - PVC ø 1 1/4" (40 มม) เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบเบ็ดเตล็ด เหมา

รวมราคาค่างาน ข้อ 1.8

รวมราคาค่างาน ข้อ 1

2 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

     - FIRE ALARM CONTROL PANEL 1 LOOP ชุด

     - GRAPHIC  ANN. ชุด

     - FIRE ALARM BOX ชุด

     - ISOLATOR MODULE ชุด

     - CONTROL MODULE ชุด

     - MONITOR MODULE ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     - MANUAL  STATION ชุด

     - HORN WITH STROBE LIGHT ชุด

     - HEAT DETECTOR, FIXED TEMPERATURE ชุด

     - HEAT DETECTOR, COMBINATION TYPE ชุด

     - SMOKE  DETECTOR ชุด

     - 1.5  SQ.MM FRC เมตร

     - 2.5  SQ.MM FRC เมตร

     - 16AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD เมตร

     - EMT ø 1/2" เมตร

     - EMT ø 3/4" เมตร

     - ท่อเหล็กอ่อน ø 1/2" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย เหมา

รวมราคาค่างาน ข้อ 2

3 หมวดงานระบบสื�อสาร

3.1 งานระบบโทรศัพท์ และเครือข่ายท้องถิ�น

     - PABX ขนาด 16 สายนอก 112 สายใน ประกอบด้วย ชุด

           จํานวน คู่สายภายนอก ชนิดอนาล็อก 16 คู่สาย สามารถขยายได้ถึง 24 คู่สาย

           จํานวน คู่สายภายใน ชนิดอนาล็อก 118 คู่สาย สามารถขยายได้ถึง 128 คู่สาย

           จํานวน คู่สายภายใน ชนิดดิจิตอล  8 คู่สาย
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

           จํานวนโอเปอเรเตอร์ (พนักงานสลับสายโทรศัพท)์  1 ชุด

           ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 พอร์ต  1 ชุด

           ระบบ Management Software สําหรับบริหารระบบโทรศัพท์  1 ชุด

           ระบบ Billing Software สําหรับคํานวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์  1 ชุด

           เครื�องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ�  1 ชุด

           เครื�องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม  1 ชุด

         - ระบบสํารองไฟไม่น้อยกว่า 4 ช.ม.กรณีไฟดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA  1 ชุด

     - เครื�องโทรศัพท์ ชนิดอนาล็อก ชุด

     - TC.1  ขนาด 150 คู่สาย ชุด

     - TC.2  ขนาด 30 คู่สาย ชุด

     - TC.3  ขนาด 50 คู่สาย ชุด

     - HUB  ขนาด 16 พอร์ต ชุด

     - เต้ารับโทรศัพท์ ชุด

     - DATA RACK DR.1 ประกอบด้วย

       ตู้ 19" 9U WALL RACK  ชุด

       ชุดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 2-ø4" ชุด

       รางไฟ 6 เต้ารับ พร้อมสายไฟยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร  ชุด

       CAT6 RJ45 48 PORTS PATCH PANEL  ชุด

       CAT6 RJ45-RJ45 PATCH CORD ยาว 1 เมตร เส้น

       SWITCH 10/100/1000 20 PORTS, LAYER 3   ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

       SWITCH 10/100/1000 24 PORTS POE, LAYER 2   ชุด

     - DATA RACK DR.2 ประกอบด้วย

       ตู้ 19" 9U WALL RACK  ชุด

       ชุดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 2-ø4" ชุด

       รางไฟ 6 เต้ารับ พร้อมสายไฟยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร  ชุด

       CAT6 RJ45 48 PORTS PATCH PANEL  ชุด

       CAT6 RJ45-RJ45 PATCH CORD ยาว 1 เมตร เส้น

       SWITCH 10/100/1000 24 PORTS, LAYER 2   ชุด

     - DATA RACK DR.3 ประกอบด้วย

       ตู้ 19" 9U WALL RACK  ชุด

       ชุดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 2-ø4" ชุด

       รางไฟ 6 เต้ารับ พร้อมสายไฟยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร  ชุด

       CAT6 RJ45 48 PORTS PATCH PANEL  ชุด

       CAT6 RJ45-RJ45 PATCH CORD ยาว 1 เมตร เส้น

       SWITCH 10/100/1000 24 PORTS, LAYER 2   ชุด

     - เต้ารับคอมพิวเตอร์ ชุด

     - AP 20 PAIR 0.65 MM. เมตร

     - TPEV  30 PAIR 0.65 MM. เมตร

     - TPEV  50 PAIR 0.65 MM. เมตร

     - สาย TIEV 4C 0.65 MM. เมตร
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     - สาย UTP 4P CAT.6 เมตร

     - HDPE ø 1" เมตร

     - EMT ø 1/2" เมตร

     - EMT ø 3/4" เมตร

     - EMT ø 1" เมตร

     - EMT ø 1 1/2" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย เหมา

รวมราคาค่างาน ข้อ 3.1

3.2 งานระบบ SMATV

     - แผงสายอากาศรับสัญญาณวิทยุ FM ชุด

     - แผงสายอากาศรับสัญญาณทีวีดิจิตอล พร้อมเสา และอุปกรณ์ยึดโยง ชุด

     - ตัวป้องกันสัญญาณกระโชก COAXIAL SURGE ARRESTOR ชุด

     - ชุด DUAL CHANNEL DIGITAL/ANALOG PROCESSOR ชุด

     - จานดาวเทียม C-BAND ขนาด 10 ฟุต ชนิด HIGH GAIN ชุด

     - เครื�องรับสัญญาณจากดาวเทียม และผสมสัญญาณภาพและเสียง ชุด

     - ชุดขยายสัญญาณ CHANNEL AMPLIFIER ชุด

     - แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า POWER SUPPLY UNIT ชุด

     - ชุด UNIVERSAL PROGRAMMING ชุด

     - ตัวป้องกันแรงดันกระโชก ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     - ตัวสํารองไฟ UPS 1kVA ชุด

     - ตู้ RACK ขนาด 19 นิ�ว พร้อม RACK FRAME ชุด

     - งานตั�งค่าและทดสอบระบบ รายการ

     - TAP OFF  4 WAY ชุด

     - SPLITTER  4 WAY ชุด

     - TV  OUTLET ชุด

     - RG - 6 เมตร

     - EMT ø 1/2" เมตร

     - IMC ø 1/2" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย เหมา

รวมราคาค่างาน ข้อ 3.2

3.3 งานระบบ CCTV

     - กล้อง COMPACT NETWORK FIXED DOME CAMERA 4MP IR ชุด

     - กล้อง FHD IR BULLET IP CAMERA 3MP IR WDR 2.8-8 MM. ชุด

     - ชุด VIDEO MANAGEMENT SYSTEM ชุด

     - ชุด WORK STATION พร้อม 19 INCH LCD MONITOR ชุด

     - ชุด IP STORAGE 16TB ชุด

     - ชุดกระจายสัญญาณ ETHERNET SWITCH 24 PORTS POE ชุด

     - แผงกระจายสายสัญญาณ PATCH PANEL และ PATCH CORD ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     - อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระโชก ชุด

     - UPS 3kVA ชุด

     - STANDARD RACK ชุด

     - งานตั�งค่าและทดสอบระบบ รายการ

     - สาย UTP 4P CAT.6 เมตร

     - EMT ø 1/2" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย เหมา

รวมราคาค่างาน ข้อ 3.3

3.4 งานระบบเสียงประกาศ

     - เครื�องเล่น MP3 และ FM DIGITAL TUNER ชุด

     - ไมโครโฟน 8 โซน ชุด

     - ชุดรวมสัญญาณ DSP MATRIX MIXER 8 CHANNELS ชุด

     - ชุดขยายสัญญาณ DSP 220W 4 CHANNELS ชุด

     - อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระโชก ชุด

     - UPS 1kVA ชุด

     - STANDARD RACK ชุด

     - งานตั�งค่าและทดสอบระบบ รายการ

     - ลําโพง CEILING ขนาด 6 วัตต์ ชุด

     - ตัวปรับระดับเสียง ขนาด 12 วัตต์ ตัว
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย ราคารวม ราคาต่อหน่วย ราคารวม
ลําดับ รายการ หมายเหตุจํานวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรง
รวมเป็นเงิน

     - ตัวปรับระดับเสียง ขนาด 36 วัตต์ ตัว

     - ตัวปรับระดับเสียง ขนาด 100 วัตต์ ตัว

     - สาย VTF 2x2.5 ตร.มม. เมตร

     - EMT ø 1/2" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย เหมา

รวมราคาค่างาน ข้อ 3.4

รวมราคาค่างาน ข้อ 3

รวมราคารายการที� 13
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

14 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

1 งานระบบท่อ

1.1 ท่อนํ�ายาและนํ�าทิ�ง

ท่อทองแดง Type L ขนาด Ø 1/4" เมตร

ท่อทองแดง Type L  ขนาด Ø 3/8" เมตร

ท่อทองแดง Type L ขนาด Ø 1/2" เมตร

ท่อทองแดง Type L ขนาด Ø 5/8" เมตร

ท่อทองแดง Type L ขนาด Ø 3/4" เมตร

ท่อทองแดง Type L ขนาด Ø 7/8" เมตร

ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 3/4" เมตร

ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 1" เมตร

ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 1 1/2" เมตร

ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 2" เมตร

Fitting ,  Support & Accessories รวม

รวมราคารายการที� 1.1

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

1.2 ฉนวนหุ้มท่อนํ�ายาและนํ�าทิ�ง

ขนาด Ø 1/4" Thick 1/2" เมตร

ขนาด Ø 3/8" Thick 1/2" เมตร

ขนาด Ø 1/2" Thick 1/2" เมตร

ขนาด Ø 5/8" Thick 3/4" เมตร

ขนาด Ø 3/4" Thick 3/4" เมตร

ขนาด Ø 7/8" Thick 3/4" เมตร

ขนาด Ø 3/4" Thick 1/2" เมตร

ขนาด Ø 1" Thick 1/2" เมตร

ขนาด Ø 1 1/2" Thick 1/2" เมตร

ขนาด Ø 2" Thick 1/2" เมตร

Fitting ,  Support & Accessories รวม

รวมราคารายการที� 1.2
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

1.3 รางครอบท่อแอร์

ท่อหุ้ม

ฝาครอบ

ข้อโค้ง รวม

ข้องอมุม 90

ข้อต่อตรง

รวมราคารายการที� 1.3

1.4 งานระบบไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศ

Wire

  - FCU Power Line ( IEC 01 1x2.5 sq.mm. ) เมตร

สายสัญญาณ

  - Remoate ( VCT 2- CORE 1.5 sq.mm. ) เมตร

Conduit

  - EMT CONDUIT DIA 1/2" เมตร

  - Fitting ,  Support & Accessories รวม

รวมราคารายการที�  1.4
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

1.5 พัดลมระบายอากาศ

ระบบท่อลม

  - ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 4" เมตร

  - FLEXIBLE ROUND DUCT เมตร

  - Fitting ,  Support & Accessories เมตร

รวมราคารายการที� 1.5

1.6 หัวจ่ายลมและหน้ากากลม

EXHAUST AIR GRILLE (EAG)

ขนาด 12" x 12" ชุด

ขนาด 10" x 10" ชุด

ขนาด Ø 4" ชุด

รวมราคา 1.6

รวมราคารายการ ที� 14

รวมราคารายการที� 1-14
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ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานที�ก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที� 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4   ที�แนบ   มีจํานวน ................... แผ่น

คํานวณราคา        เมื�อวันที�             เดือน                             พ.ศ.    

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1 B.  แบบมาตรฐานศาลาพักคอยแบบมีห้องนํ�า

รวมราคารงานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย           15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                6    %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

                                                                                               สรุปค่าก่อสร้าง                                           แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน  :  ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน



แผ่นที� 51

หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 1  (งานโครงสร้างวิศวกรรม ,งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย,งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร ,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แบบ ปร.4

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดน่าน / B.  แบบมาตรฐานศาลาพักคอยแบบมีห้องนํ�า

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�       เดือน  พ.ศ.     

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 1

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานเสาเข็ม

 -  เสาเข็ม           0.15 x 0.15 x12.00 ม.  รับนํ�าหนัก 5 ตัน/ต้น ต้น

 - อื�น ๆ

1.2 งานดิน

-  งานขุดดินฐานราก ลบ.ม.

-  ทรายอัดแน่นก้นฐาน ลบ.ม.

-  ถมทรายอัดแน่นรองพื�น ลบ.ม.

อื�น ๆ

1.3 งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั�วไป

งานคอนกรีต   

-  คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.

-  คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 240 ksc.) (Cylinder) ลบ.ม.

งานเหล็กเสริมคอนกรีต

-  เหล็กเส้นกลม SR-24   

-  "                     "     RB 6 mm. กก.

ลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ
ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ปริมาณ หน่วย
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ปริมาณ หน่วย

-  "                     "     RB 9 mm. กก.

-  เหล็กข้ออ้อย SD-40   

-  "                     "      DB 12 mm. กก.

-  "                     "      DB 16 mm. กก.

-  ลวดผูกเหล็ก กก.

1.4 งานไม้แบบ

 - ไม้แบบ ตร.ม.

1.5 อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ปริมาณ หน่วย

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานหลังคา

- ท่อเหล็กดํา dia. 3" x 4 มม. (8.39 kg./m.) กก.

- ท่อเหล็กดํา dia. 1 1/2" x 3.2 มม. (3.58 kg./m.) กก.

- เหล็กรูปพรรณ  100x50x20x3.2 mm. กก.

 - แปเหล็กสําเร็จรูปกันสนิม หนา 0.7 มม. ท่อน

- Plate 4' x 8' x 9 mm. ( 210 กก./ แผ่น ) กก.

- Anchor Bolts & Nut dia.15 mm.x0.40 m. ชุด

- Anchor Bolts & Nut dia.22 mm.x0.40 m. ชุด

-  หลังคากระเบื�อง เนื�อไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ตรม.

-  ครอบสันหลังคา , ครอบตะเฆ่สัน ม.

 - ครอบสี�ทาง แผ่น

 - ครอบสามทาง แผ่น

 - รางนํ�าตะเฆ่ราง ม.

 - เชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 1.7 ซม. ขนาด 8"  และ 6" ม.

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื�อง กล่อง

 - ตะปูเกลียว กล่อง

 - อุปกรณ์ครอบระบบแห้ง ชุด

 - ครอบปิดปลายตะเข้ ตัว

 - ค่าแรงมุงกระเบื�องหลังคา ตรม.

-  สีกันสนิม + สีนํ�ามัน ตร.ม.
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ปริมาณ หน่วย

 - อื�น ๆ

2.2 งานวัสดุก่อสร้าง

งานก่อสร้างผนัง

-  ก่ออิฐมอญครึ�งแผ่น ตร.ม.

 - ผนังบล๊อคแก้ว ขนาด 0.20x0.20x0.07 ม. ตร.ม.

อื�น ๆ

2.3 งานวัสดุผิวสําเร็จ

2.3.1 งานพื�น

-  ผิวพื�นปูกระเบื�องเคลือบ 8"x8" ตร.ม.

-  ผิวปาดเรียบ ตร.ม.

2.3.2 งานผิวผนัง

-  ผนังผิวฉาบปูนเรียบ  ตร.ม.

-  ผนัง คสล.ฉาบปูนเรียบ  โครงสร้าง ตร.ม.

 - ผนังกรุกระเบื�องเซรามิค 8"x8" ตร.ม.

-  เซาะร่องโชว์แนว PVC กว้าง 10 มม. ม.

 - เสาเอ็น - ทับหลัง คสล. ม.

 - บัว คสล. ม.

2.3.3 อื�น ๆ

2.4 งานฝ้าเพดาน
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ปริมาณ หน่วย

 - ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื�นฉาบเรียบ ตร.ม.

โครงเคร่าโลหะ

 - ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื�น ตร.ม.

โครงเคร่าเหล็ก  T-BAR

 - อื�น ๆ

2.5 งานทาสี

-  สีภายนอก ตร.ม.

 - สีภายใน ตร.ม.

 - พ่น TEXTURE ลายปล่อย ตร.ม.

 - อื�น ๆ

2.6 งานประตูและหน้าต่าง

2.6.1 งานประตู

 - ป1  (PVC) ชุด

2.6.2 งานหน้าต่าง

 - น1 (เหล็ก) ชุด

 - น2 (เหล็ก) ชุด

2.6.3 อื�น ๆ

2.7 งานติดตั�งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

 - โถส้วมนั�งราบชนิดราดนํ�า ชุด
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุรายการ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ปริมาณ หน่วย

 - อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ ชุด

 - โถปัสสาวะชนิดแขวนผนัง ชุด

 - กระจกเงาอย่างดี พร้อมที�วางของ ชุด

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ชุด

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม

รวมราคารายการที� 1-2
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

3  ระบบประปาและสุขาภิบาล

3.1 งานระบบท่อนํ�าดี  

GSP-B

 - DIA. 3/4" ม.

 - DIA. 1/2" ม.

HDPE PN 6.3

 - Ø 3/4" ม.

 - ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ งาน

 - อุปกรณ์ยึดและแขวนท่อ งาน

 - ค่าทดสอบท่อ งาน

3.2 GATE VALVE 125 ปอนด์

 - DIA. 3/4" ชุด

3.3 งานระบบนํ�าทิ�ง PVC (class 8.5)

 - DIA. 2" ม.

 - DIA. 4" ม.

 - ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ งาน

FLOOR DRAIN (FD)

 - DIA. 2" ชุด

FLOOR CLEANOUT (FCO)

 - DIA. 4" ชุด

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยปริมาณ
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยปริมาณ

RUBBER FLEXIBLE

 - อุปกรณ์ยึดและแขวนท่อ งาน

 - ค่าทดสอบท่อ งาน

 - DIA. 2 " ชุด

 - DIA. 4" ชุด

3.4 งานท่ออากาศ PVC (Class 8.5)

 - DIA. 1" ม.

 - DIA. 1 1/2" ม.

 - VTR ชุด

 - ข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ต่อท่อ งาน

 - อุปกรณ์ยึดและแขวนท่อ งาน

3.5 งานระบบถังบําบัดสําเร็จรูป

 - STP 1  ปริมาณนํ�าเสีย   2.00 ลบ.ม./วัน ชุด

(บ่อเกรอะ+บ่อกรองไร้อากาศ)

 - บ่อปลอก ชุด

3.6 อื�น ๆ

รวมราคารายการที�  3
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

รายการ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

4.1 งานดวงโคม

 - โคมไฟตะแกรงสะท้อนแสงขาสปริง หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชุด

ขนาด 1x36 w.

 - โคมไฟหลอดแบบมีครอบพลาสติก ปิดด้านหน้าโคม ชุด

ปลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x18 w. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

 - โคมไฟดาวน์ไลน์ ขนาด 18 w. DIA  0.15 ม. ขอบขาว ชุด

4.2 งานตู้เมนควบคุมไฟฟ้า

 - ตู้ควบคุมไฟฟ้าสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ และแผงเบรกเกอร์ ชุด

ควบคุมย่อย ขนาด 6 ช่อง

4.3 งานสายไฟ

 - DIA     4  SQ.MM  THW. ม.

 - DIA  2.5  SQ.MM  THW. ม.

4.4 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า

 - DIA  1/2"  EMT. ม.

 - HANGER & SUPPORT งาน

ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ
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หมายเหตุ

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปลรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

รายการ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ

4.5 งานสวิทซ์และเต้ารับไฟฟ้า

 - สวิทซ์ปิด-เปิด แบบ 2 ช่อง ชุด

 - สวิทซ์ปิด-เปิด แบบ 3 ช่อง ชุด

 - เต้ารับไฟฟ้าชนิดมีสายกราวน์ 2 ช่อง ชุด

 - ACCESSORIES งาน

4.6 อื�น ๆ

รวมราคารายการที�  4

รวมราคารายการที�  1-4



แผ่นที� 61

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานที�ก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที� 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4   ที�แนบ   มีจํานวน ................... แผ่น

คํานวณราคา         เมื�อวันที�            เดือน                                  พ.ศ.    

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1 C.ป้อมยาม (แบบมีห้องนํ�า)

รวมราคารงานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย           15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                6    %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

                                                                                               สรุปค่าก่อสร้าง                                           แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน  :  ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน
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หมายเหตุ

   -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคาให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการรให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 1  (งานโครงสร้างวิศวกรรม ,งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร ,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แบบ  ปร.4  

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน / C.   ป้อมยาม (แบบมีห้องนํ�า)

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�           เดือน                      พ.ศ.            

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 งานโครงสร้าง

 - งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

 - เสาเข็ม           0.15 x 0.15 x 6.00 ม. ต้น

 - สกัดหัวเสาเข็ม ต้น

 - คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง (fc'  = 210 ksc.) ลบ.ม.

 - เหล็กเสริม RB  6  มม. กก.

 - เหล็กเสริม RB  9  มม. กก.

 - เหล็กเสริม DB  12  มม. กก.

 - เหล็กเสริม DB  16  มม. กก.

 - เหล็กเสริม DB  20  มม. กก.

 - ลวดผูกเหล็ก กก.

 - ไม้แบบ ตร.ม.

 - อื�น ๆ

1.1 งานหลังคา

 - เหล็ก          100 x 50 x 2.3 มม. กก.

จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ
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หมายเหตุ

   -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคาให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการรให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

 - เหล็ก          50 x 50 x 2.3 มม. กก.

 - Plate 2" หนา 5 มม. ชุด

 - หลังคากระเบื�อง เนื�อไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ตร.ม.

 - ครอบสันหลังคา ม.

 - ครอบตะเฆ่สัน ม.

 - ครอบปิดปลายตะเฆ่ แผ่น

 - ครอบสามทาง แผ่น

 - ตะปูเกลียวยึดแป กล่อง

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื�อง กล่อง

 - ค่าแรงมุงกระเบื�อง ตร.ม.

 - ปิดลอนและเชิงชายไม้ฝ้าสังเคราะห์ ม.

แปเหล็กไร้สนิม หนา 0.70 มม. ท่อน

 - สีกันสนิม + สีนํ�ามัน ตร.ม.

1.2 งานเคาน์เตอคร์ คสล. งาน

1.3 อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 1
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หมายเหตุ

   -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคาให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการรให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานพื�น

 - พื�น คสล. ปูกระเบื�องเซรามิค 8"x8" ตร.ม.

 - พื�น คสล. ทําผิวปาดเรียบ ตร.ม.

 - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวขัดลาย ตร.ม.

 - อื�น ๆ

2.2 งานผนัง

 - ผนังก่ออิฐมอญครึ�งแผ่น ตร.ม.

 - ผนังฉาบปูนเรียบ ตร.ม.

 - ผนังกรุกระเบื�องเซรามิค 8"x8" ตร.ม.

 - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวขัดลาย ตร.ม.

 - เซาะร่อง PVC กว้าง 15 มม. ม.

 - บัว คสล. ม.

 - เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ม.

 - อื�น ๆ

2.3 งานฝ้าเพดาน

 - ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี ตร.ม.

โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ระยะ 0.40x1.20 ม.

 - ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื�นฉาบรอยต่อเรียบ ตร.ม.

ทาสี โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี รยะ 0.40x1.20 ม.

 - ฝ้าอลูมิเนียมอบสีตีชิด โครงเคร่าเหล็ก LG ตร.ม.
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หมายเหตุ

   -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคาให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการรให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

 - อื�น ๆ

2.4 งานประตู-หน้าต่าง

 - ป1 ชุด

 - ป2 ชุด

 - น1 ชุด

 - น2 ชุด

 - อื�น ๆ

2.5 งานทาสี

 - ทาสีภายใน ตร.ม.

 - ทาสีภายนอก ตร.ม.

 - ทาสีนํ�ามัน ตร.ม.

 - อื�น ๆ

2.6 งานสุขภัณฑ์

 - โถส้วมนั�งราบเซรามิคเคลือบ ชนิดชักโครก ชุด

 - อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบ ชนิดแขวน ชุด

 - ฝักบัวอาบนํ�าสายอ่อน ชุด

 - ฝักบัวชําระสายอ่อน ชุด

 - ที�ใส่สบู่ เซรามิคเคลือบ ชุด

 - ที�ใส่กระดาษชําระเซรามิคเคลือบ ชุด
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หมายเหตุ

   -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคาให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการรให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

 - ราวแขวนผ้า ชุด

 - ก๊อกนํ�าปลอดสนิม ชุด

 - กระจกเงาอย่างดี ชุด

 - ชั�นวางของติดผนัง ชุด

 - ตะแกรงกรองผงและดักกลิ�นสแตนเลส ชุด

 - อื�น ๆ

3 งานระบบไฟฟ้า

3.1 LOAD CENTER พร้อม CIRCUIT BREAKER

 - ขนาด 10 A SET

 - อื�น ๆ

3.2 CABLE

 - DIA  4  SQ.MM.  THW. M.

 - DIA  2.5  SQ.MM.  THW. M.

 - DIA  4  SQ.MM.  NYY. M.

 - อื�น ๆ

3.3 CONDUIT

 - DIA 1/2" EMT M.

 - DIA 3" HDPE M.

รวมราคารายการที� 2
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หมายเหตุ

   -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคาให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการรให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

 - FITTING & SUPPORT LOT

 - อื�น ๆ

3.4 SWITCH & RECEPTACLE

 - สวิทช์เดี�ยว SET

 - เต้ารับคู่ พร้อมมีสายกราวน์ SET

 - ACCESSORIES LOT

 - อื�น ๆ

3.5 LUMINAIRE

 - โคมไฟกล่องเหล็กตะแกรงกันแตกอลูมิเนียม SET

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x36 w.

 - โคมไฟกล่องเหล็กขาสปริง หลอดฟลูออเรสเซนต์ SET

ขนาด 1x36 w.

 - โคมไฟกล่องเหล็กขาสปริง หลอดฟลูออเรสเซนต์ SET

ขนาด 1x18 w.

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 3
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หมายเหตุ

   -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคาให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการรให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

4 งานระบบสุขาภิบาล

4.1 ท่อนํ�าดี PVC ชั�นคุณภาพ 13.5

 - DIA 1/2" 12.00         M.

 - FITTING & SUPPORT 1.00           LOT

 - อื�น ๆ

4.2 ท่อนํ�าเสีย PVC ชั�นคุณภาพ 8.5

 - DIA 4"  S. 6.00           M.

 - DIA 2"  W. 12.00         M.

 - DIA 1"  V. 8.00           M.

 - FITTING & SUPPORT 1.00           LOT

 - อื�น ๆ

4.3 GATE VALVE

 - DIA  1/2" 1.00           SET

 - อื�น ๆ

4.5 ถังบําบัดสําเร็จรูป 

 - STP.1 ปริมาณนํ�าสีย 1.00 ลบ.ม./วัน 1.00           ชุด

(บ่อเกรอะ+บ่อกรองไร้อากาศ)

 - บ่อปลอก 1.00           ชุด

4.6 อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 1 - 4

รวมราคารายการที� 4
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ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานที�ก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที�  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4   ที�แนบ   มีจํานวน ................... แผ่น

คํานวณราคา          เมื�อวันที�            เดือน                                       พ.ศ.  

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1  D. อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน

รวมราคารงานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย           15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                6    %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

                                                                                               สรุปค่าก่อสร้าง                                           แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน  :  ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน
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หมายเหตุ

      -     ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบ

ของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 1  (งานโครงสร้างวิศวกรรม ,งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย ,งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร ,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แบบ  ปร.4  

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน  / D.   อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน  แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�       เดือน       พ.ศ.    

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 งานสถานที�ก่อสร้างและงานโยธา

1.1 งานดิน

 - งานขุดดินฐานรากและถมกลับ ลบ.ม.

 - ทรายหยาบ ลบ.ม.

 - ถมทรายอัดแน่นรองพื�น ลบ.ม.

1.2 อื�น ๆ

2 งานคอนกรีตเสริมเหล็กทั�วไป

2.1 งานคอนกรีต   

-  คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.

-  คอนกรีตโครงสร้าง (fc' = 240 ksc.) (Cylinder) ลบ.ม.

2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

-  เหล็กเส้นกลม SR-24   

-  "                     "     RB 6 mm. กก.

-  "                     "     RB 9 mm. กก.

-  เหล็กข้ออ้อย SD-40   

จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย
ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

รวมราคารายการที� 1
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หมายเหตุ

      -     ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบ

ของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

-  "                     "      DB 12 mm. กก.

-  ลวดผูกเหล็ก กก.

2.3 งานไม้แบบ

 - ไม้แบบ ตร.ม.

2.4 อื�น ๆ

3 งานหลังคา

 - เหล็ก         50x50x2.3 มม. กก.

 - เหล็ก         100x50x3.2 มม. กก.

 - เหล็ก         150x50x3.2 มม. กก.

- Plate เหล็กหนา 6 มม. ขนาด 0.15x0.40 ม. กก.

 - Bolts Dia 20 มม. ชุด

 - หลังคาเหล็ก METAL SHEET ตร.ม.

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 2

รวมราคารายการที� 3
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หมายเหตุ

      -     ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบ

ของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
จํานวนเงินรวม หมายเหตุลําดับที� รายการ ปริมาณ หน่วย

ค่าแรงงานราคาวัสดุสิ�งของ

4 งานสี

 - สีนํ�าพลาสติกภายนอก ตร.ม.

 - สีกันสนิม + สีนํ�ามัน ตร.ม.

 - อื�น ๆ

5 งานระบบไฟฟ้า

CABLE TYPE THW.

 - 2.5   SQ.MM. M.

 - 4      SQ.MM. M.

EMT CONDUIT

 - DIA  1/2" M.

SWITCH

 - SW1 EA

LUMINARE

 - 1x36 W PL BARE TYPE WITH ELECTRONIC EA

BALLAST

 - ACCESSORIES LOT

 - อื�น ๆ

รวมราคารายการที� 1 - 5

รวมราคารายการที� 4

รวมราคารายการที� 5
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ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานทีก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4   ทีแนบ   มีจํานวน ................... แผ่น

คํานวณราคา        เมือวันที             เดือน                            พ.ศ.  

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1 E.   งานเสาธง สูง 14.00 เมตร (ท่อนเดียว)

รวมราคารงานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย           15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                6    %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ม.

                                                                                               สรุปค่าก่อสร้าง                                           แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน  :  ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

............................................... ............................................... ...................................   ...................................   ...................................   ...................................   
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หมายเหตุ

       -     ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ  ทั�งนี�ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 1  (งานโครงสร้างวิศวกรรม ,งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย,งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร ,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แบบ  ปร.4  

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน  / E.   งานเสาธง สูง 14.00 เมตร (ท่อนเดียว)

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�                   เดือน                               พ.ศ.       

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 งานโครงสร้าง

 - ขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

 - ทรายหยาบอัดแน่น ลบ.ม.

 - คอนกรีตหยาบ 1: 3: 5 ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 180 ksc. (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

 - พื�น ค.ส.ล. ผิวทรายล้างแบ่งแนวเส้น PVC. ตร.ม.

 - เสาเข็ม          0.15x0.15x5.00 ม. ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ต้น

 - ไม้แบบ  ตร.ม.

 - เหล็กเสริม RB 9  SR 24 ก.ก.

 - เหล็กเสริม DB 12  SD 40 ก.ก.

 - เหล็กเสริม DB 20  SD 40 ก.ก.

 - ลวดผูกเหล็ก ก.ก.

 - แผ่นเหล็ก 0.25X0.85X0.006 แผ่น

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ
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หมายเหตุ

       -     ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ  ทั�งนี�ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

 - เสาธงสูง 14.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบงานเสาธง 1 งาน ต้น

 - สายทองแดง ม.

 - ตัวนําเหล็กหุ้มทองแดง   Ø   5"/8"  ยาว 3.00 ม. ชุด

 - อื�น ๆ

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น
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ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานทีก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4   ทีแนบ   มีจํานวน ................... แผ่น

คํานวณราคา              เมือวันที            เดือน                            พ.ศ. 

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1  F.   งานถนนและลานจอดรถ คสล. หนา 0.15 ม.

 (พื�นที�ตามแบบ  2,690)

รวมราคารงานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย           15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                6    %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

                                                                                               สรุปค่าก่อสร้าง                                           แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน  :  ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน
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กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 1  (งานโครงสร้างวิศวกรรม ,งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย,งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร ,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แบบ  ปร.4  

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน  / F.   งานถนนและลานจอดรถ คสล. หนา 0.15 ม. (พื�นที�โดยประมาณ 2,690)

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�            เดือน                                พ.ศ.

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 ปรับแต่งระดับชั�นดินเดิมบดอัดชั�นดินเดิม ตร.ม.

2 ดินลูกรังบดอัดแน่น ลบ.ม.

3 ทรายหยาบรองพื�นอัดแน่น ลบ.ม.

4 คอนกรีต fc' 240 ksc (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

5 เหล็กเสริมคอนกรีต

 - WIRE MESH dia  6  mm. @ 0.20
#

ตร.ม.

 - เหล็กเสริม  RB  15 mm.  SR 24 กก.

 - ลวดผูกเหล็ก กก.

6 ยางมะตอยผสมทรายอุดรอยต่อ ม.

7 งานไม้แบบ

 - ไม้แบบ ตร.ม.

8 ตีเส้นจราจร ตร.ม.

9 อื�น ๆ

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น

หมายเหตุ

 - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ
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ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานทีก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร.4   ทีแนบ   มีจํานวน ................... แผ่น

คํานวณราคา  เมื�อวันที�            เดือน                     พ.ศ.  

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1 G.   งานป้ายชื�อ

รวมราคารงานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย           15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                6    %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ม.

                                                                                               สรุปค่าก่อสร้าง                                           แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน  :  ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน
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 หมายเหตุ

      -     ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 1  (งานโครงสร้างวิศวกรรม ,งานสถาปัตยกรรม, งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย,งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร ,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ)        แบบ  ปร.4  

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน  / G.   งานป้ายชื�อ

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�                  เดือน                             พ.ศ.   

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 ขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

2 ทรายหยาบอัดแน่น ลบ.ม.

3 เสาเข็ม        0.15x0.15x5.00 ม. ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ต้น

4 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 180 ksc (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

5 เหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเสริม RB 6  mm.  SR  24 กก.

 - เหล็กเสริม DB 12  mm.  SD  40 กก.

 - เหล็กเสริม DB 16  mm.  SD  40 กก.

 - ลวดผูกเหล็ก กก.

6 งานไม้แบบ

 - ไม้แบบ ตร.ม.

7 ก่ออิฐมอญครึ�งแผ่น ตร.ม.

8 ผิวฉาบปูนเรียบ ตร.ม.

9 ผนังบุหินแกรนิตแดงไทย ตร.ม.

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ
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 หมายเหตุ

      -     ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้

เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

10 บัวปูนปั�น คสล. ม.

11 ทับหลังปูนปั�น ม.

12 งานทาสีนํ�าพลาสติกภายนอก ตร.ม.

13 งานไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ งาน

14 ตรากระทรวงยุติธรรม ไฟเบอร์กลาส Ø 0.50 ม. ชุด

ทาสีทอง พื�นในสีกรมท่า

15 ตัวอักษรสแตนเลสนูน (รายละเอียดตามแบบ) งาน

16 อื�น ๆ

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น
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กลุ่มงาน/งาน    ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานที�ก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที� 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร. 4   ที�แนบ              มีจํานวน   .......... แผ่น

คํานวณราคา  เมื�อวันที�            เดือน                     พ.ศ.  

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1  H. อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 (18 หน่วย)

และลานจอดรถด้านหน้า 

รวมราคางานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย             15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                  6     %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

                                                                    สรุปค่าก่อสร้าง                                          แบบ ปร. 5 (ก)
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที� 1   (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย  , งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร) แบบ ปร.4

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน  /  อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 (18 หน่วย)

สถานที�ก่อสร้าง  :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�                  เดือน                             พ.ศ.   

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 1

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานขุดดินฐานรากและถมคืน ลบ.ม.

1.2 ทรายหยาบรองก้นฐานราก + ใต้โครงสร้างชั�นล่าง ลบ.ม.

1.3 งานเสาเข็ม (อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 )

 -  เสาเข็ม คอร.            - 0.26 x 0.26 x 20.00 ม. ต้น

 - งานสกัดหัวเสาเข็ม            - 0.26 x 0.26 ม. ต้น

1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต (อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 )

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั�วไป ตร.ม.

 - ตะปู กก.

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต (อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 )

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24

 -   RB   Ø 6  mm. SR-24 กก

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

 -   RB   Ø 9  mm. SR-24 กก

 - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40

 -   DB  Ø 12 mm.  SD-40 กก

 -   DB  Ø 16 mm.  SD-40 กก

 -   DB  Ø 20 mm.  SD-40 กก

 -   DB  Ø 25 mm.  SD-40 กก

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก

1.6 งานคอนกรีต (อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 )

 - งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' = 240  ksc. (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ ผสมนํ�ายากันซึม ลบ.ม.

fc' = 210  ksc. (ทรงกระบอก)

1.7 งานพื�นสําเร็จรูป (อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 )

 - พื�นสําเร็จรูป HC 100 x 600 mm. เสริมลวดอัดแรง 6- ø 4 mm. ตร.ม.

รับนํ�าหนักจร  (LL.) = 500 กก./ตร.ม.

 - งานคอนกรีตทับหน้าพื�นสําเร็จรูป หนา 0.05 ม. fc'  = 240 ksc. ลบ.ม.

(ทรงกระบอก)

 - WIRE MESH DIA. 4 MM @ 0.20 m.# ตร.ม.

 - อื�น ๆ

1.8 งานโครงหลังคาเหล็ก (อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 )
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

 - เหล็ก            -  100 x 100 x 3.2 mm.  (9.50 kg./m.) กก.

 - เหล็ก            -   200 x 100 x 4.5 mm.  (20.10 kg./m.) กก.

 - เหล็ก            -  2" x 4" หนา 2.3 mm.  (5.14 kg./m.) กก.

 - เหล็กตัวซี C - 100 x 50 x 20 x 3.2 mm   (5.50 kg/m.) กก.

 - PL. 0.20x0.20 m. หนา 6 mm. แผ่น

 - งานสีกันสนิม  2 เที�ยว ตร.ม.

1.9 งานโครงสร้าง (ลานจอดด้านหน้า  อาคารพักอาศัยข้าราชการ ระดับ 5-6 )

 งานโครงสร้าง

 - เสาเข็มตอกขนาด SQ 0.26x0.26x10.00 m. ต้น

 - ตัดหัวเสาเข็ม ต้น

 - ขุดดิน - ถมกลับ ลบ.ม.

 - ทรายหยาบรองใต้โครงสร้างชั�นล่าง ลบ.ม.

 - คอนกรีตหยาบ ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง (280 ทรงกระบอก) ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้าง (240 ทรงกระบอก) ลบ.ม.

 - ไม้แบบ ลบ.ม.

 -   เหล็ก RB   6 มม. SR-24 ลบ.ม.

 -   เหล็ก RB   9 มม. SR-25 ลบ.ม.

 -  เหล็ก DB  12 มม.  SD-40 ลบ.ม.

 -  เหล็ก DB  16 มม.  SD-40 ลบ.ม.

 -  เหล็ก DB  20 มม.  SD-40 ลบ.ม.
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

 - ลวด ลบ.ม.

 - ตะปู ลบ.ม.

รวมราคารายการที� 1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานมุงหลังคา

 - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนชุบสังกะสีเคลือบสี หนา 0.50 มม. ตร.ม.

 - Flashing ชุบสังกะสีเคลือบสี ม.

 - เชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 1.6 ซม. กว้าง 20 ซม.  ทับเชิงชาย ม.

ไม้สังเคราะห์ หนา 1.6 ซม. กว้าง 15 ซม.

 - ฉนวนกันความร้อนใยแก้วสีเขียว มีความหนาแน่นไม่ตํ�ากว่า ตร.ม.

32 กก/ม
3
 หนาไม่น้อยกว่า 15 มม.

 - WIRE MESH # 18 @ 0.25 ม.
#

ตร.ม.
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน

 - ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ หนา 9 มม. ตร.ม.

 ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี 0.40x1.00 ม
.#

 - ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด ชนิดกันความชื�น หนา 9 มม. ตร.ม.

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ที-บาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม.

 - ท้องโครงสร้างแต่งผิวเรียบ ตร.ม.

 - ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอบสีตีชิด โครงเคร่าเหล็ก LG ตร.ม.

 - บัวฝ้าเพดาน พีวีซี ขนาด 50x15 มม. ม.

2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

 - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 200x600x75 มม. ตร.ม.

 - ผนังก่ออิฐมอญหนาครึ�งแผ่น ตร.ม.

 - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. ม.

 - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.20 ม. ม.

 - ผนังก่อคอนกรีตบล็อคโปร่ง ชนิดกันฝน ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม. ตร.ม.

2.4 งานผิวผนังบุด้วยวัสดุแผ่น

 - ผนังบุกระเบื�องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12 นิ�ว x 12 นิ�ว ตร.ม.

 - ฉาบปูนทรายรองพื�น (เตรียมผิวขีดลาย) ตร.ม.
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  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

2.5 งานฉาบปูน

 - งานฉาบปูนเรียบผนัง ตร.ม.

 - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ตร.ม.

 - ร่อง พีวีซี กว้าง 15 มม. ม.

 - เซาะร่องผนังฉาบปูนกว้าง 15 มม. ม.

2.6 งานตกแต่งผิวพื�น

 - งานผิวพื�นซีเมนต์ขัดมันผสมนํ�ายากันซึม ตร.ม.

 - งานผิวพื�นซีเมนต์ขัดมันผสมนํ�ายากันซึม และงานพื�นทําระบบกันซึม ตร.ม.

ระบบทาไม่น้อยกว่า 5 ชั�น เสริมไฟเบอร์ไม่น้อยกว่า 300 กรัม/ตร.ม.

 - บัวเชิงผนังผิวซีเมนต์ ขัดมันเรียบ สูง 0.15 ม. ม.

 - ร่อง พีวีซี กว้าง 10 มม. ม.

2.7 งานผิวพื�นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย

 - พื�นปูด้วยกระเบื�องดินเผา เคลือบเซรามิคผิวด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม. ตร.ม.

 - พื�นผิวปูกระเบื�องดินเผา เคลือบเซรามิคผิวด้าน ขนาด 12 นิ�วx12 นิ�ว ตร.ม.

 - พื�นปูกระเบื�องดินเผาเคลือบสี ขนาด 12"x12" สลับพื�น ม.

ทําผิวทรายล้าง

 - บัวเชิงผนัง พีวีซี ขนาดกว้าง 4 นิ�ว หนา 9 มม. ม.



แผ่นที�  88

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

2.8 งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ

 - ประตู ป.1 บานเปิดเดี�ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. บานไม้อัดสัก ชุด

วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  พร้อมอุปกรณ์

 - ประตู ป.2 บานเปิดเดี�ยว ขนาด 0.70x2.00 ม. บานไม้อัดยางกันนํ�า ชุด

วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  พร้อมอุปกรณ์

 - ประตู ป.3 บานเปิดเดี�ยว ขนาด 0.70x2.00 ม. วงกบพีวีซี ชุด

บานประตูพีวีซี ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนล่าง   พร้อมอุปกรณ์

 - ประตู ป.4 บานเปิดเดี�ยว ขนาด 0.70x1.50 ม. บานไม้อัดยางกันนํ�า ชุด

วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  พร้อมอุปกรณ์

 - หน้าต่าง น.1 กรอบบานไม้สัก ขนาด 1 นิ�ว x 4 นิ�ว   2 ช่อง ชุด

ลูกฟักกระจกใส  หนา 5 มม. ขนาดบาน 1.40x1.10 ม. วงกบ

ไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  พร้อมอุปกรณ์

 - หน้าต่าง น.2 ชุดบานเกล็ดปรับมุม ขนาด 0.70x1.10 ม. กระจกใส ชุด

หนา 5 มม. วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว  พร้อมอุปกรณ์

 - หน้าต่าง น.3 ช่องแสงติดตายบานซ้อน ขนาด 0.70x0.50 ม. กระจกใส ชุด

หนา 5 มม. วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว

 - หน้าต่าง น.5 บานกระทุ้ง กรอบบานไม้สัก ขนาด 1 นิ�ว x 4 นิ�ว ชุด

ลูกฟักกระจกใสติดตาย หนา 5 มม. ตอนล่างช่องกระจกใสติดตาย
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  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

หนา 5 มม. ขนาดบาน 0.50x1.50 ม. วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว

  พร้อมอุปกรณ์

 - หน้าต่าง น.6 บานกระทุ้ง กรอบบานไม้สัก ขนาด 1 นิ�ว x 4 นิ�ว 2 ช่อง ชุด

ลูกฟักกระจกใสติดตาย หนา 5 มม. ตอนล่างช่องกระจกใสติดตาย

หนา 5 มม. ขนาดบาน 1.50x1.50 ม. วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 นิ�ว x 4 นิ�ว

  พร้อมอุปกรณ์

2.9 งานประตู-หน้าต่างเหล็กดัดและมุ้งลวด

 - ประตูเหล็กดัด ป.1 บานเปิดเดี�ยว ขนาด 0.80x2.00 ม. ชุด

เหล็กดัดเหล็กแบน ขนาด 1/8 นิ�ว x 1/2 นิ�ว วงกบและกรอบบาน

เหล็กกล่อง          -25x50x2.3 มม.

 - หน้าต่างเหล็กดัด น.1 บานเปิด 2 ช่อง ขนาด 1.40x1.10 ม. ชุด

เหล็กดัดเหล็กแบน ขนาด 1/8 นิ�ว x 1/2 นิ�ว วงกบและกรอบบาน

เหล็กกล่อง          -25x25x2.3 มม.

 - หน้าต่างเหล็กดัด น.5 บานติดตาย  ขนาด 0.50x1.50 ม. ชุด

เหล็กดัดเหล็กแบน ขนาด 1/8 นิ�ว x 1/2 นิ�ว วงกบและกรอบบาน

เหล็กกล่อง          -25x25x2.3 มม.

 - ผนังเหล็กดัด ผ.1 บานเปิด+ติดตาย  ขนาด 1.40x1.09 ม. ชุด

เหล็กดัดเหล็กแบน ขนาด 1/8 นิ�ว x 1/2 นิ�ว วงกบและกรอบบาน
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  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

เหล็กกล่อง          -25x25x2.3 มม.

 - มุ้งลวด ป.1  2 ช่อง ขนาดช่องละ 0.80x0.89 ม. กรอบบานอลูมิเนียม ชุด

มุ้งลวด พีวีซี

 - มุ้งลวด ป.2  บานเปิด ขนาด 0.70x2.00 ม. กรอบบานอลูมิเนียม ชุด

มุ้งลวด พีวีซี

 - มุ้งลวด น.1  บานเปิด 2 ช่อง  ขนาด 1.40x1.10 ม. ชุด

กรอบบานอลูมิเนียม มุ้งลวด พีวีซี

 - มุ้งลวด น.2  บานเปิดเดี�ยว ขนาด 0.70x1.10 ม. กรอบบานอลูมิเนียม ชุด

 มุ้งลวด พีวีซี

 - มุ้งลวด น.3   ขนาด 0.70x0.50 ม. กรอบบานอลูมิเนียม ชุด

 มุ้งลวด พีวีซี

 - มุ้งลวด น.5   ขนาด 0.50x0.752 ม. กรอบบานอลูมิเนียม ชุด

 มุ้งลวด พีวีซี

2.10 งานบันได

บันได 1

 - บันไดลูกตั�ง-ลูกนอน ผิวปูกระเบื�องหินขัดสําเร็จรูป ม.

ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 ซม.

 - จมูกบันได พีวีซี กว้าง 2 นิ�ว ม.
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  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

 - บัวเชิงผนัง พีวีซี กว้างไม่น้อยกว่า 90 มม. หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ม.

บันได 2

 - บันไดลูกตั�ง-ลูกนอน ผิวปูกระเบื�องหินขัดสําเร็จรูป ม.

ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 2.5 ซม.

 - พื�นชานพักผิวปูกระเบื�องหินขัดสําเร็จรูป ขนาด 0.30x0.30 ม. ตร.ม.

หนา 2.5 ซม.

 - จมูกบันได พีวีซี กว้าง 2 นิ�ว ม.

 - บัวเชิงผนัง พีวีซี กว้างไม่น้อยกว่า 90 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ม.

 - ราวจับบันไดเหล็ก DIA 1 1/2 นิ�ว (รวมทาส)ี ม.

 - บันไดลิงขึ�นหลังคา สูง 3.60 ม. ราวบันไดเหล็กกลม DIA 1 1/2 นิ�ว ชุด

หนา 2.3 มม. ขั�นบันไดเหล็กกลม DIA 1 นิ�ว หนา 2.3 มม.(รวมทาส)ี

 - บันไดลิงขึ�นถังเก็บนํ�าสูง 2.50 ม. ราวบันไดเหล็กกลม DIA 1 1/2 นิ�ว ชุด

หนา 2.3 มม. ขั�นบันไดเหล็กกลม DIA 1 นิ�ว หนา 2.3 มม.(รวมทาส)ี

 - ราวกันตกชั�นหลังคา สูง 0.90 ม. เสา+ลูกกรงเหล็กแบน ม.

ขนาดกว้าง 1 1/2 นิ�ว หนา 6 มม. ราวจับเหล็กกลม DIA 1 1/2 นิ�ว

หนา 2.3 มม.(รวมทาส)ี

2.11  งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

 - โถส้วมนั�งราบชนิดมีหม้อนํ�าพร้อมอุปกรณ์ ชุด
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  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

 - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ ชุด

 - ที�ใส่ม้วนกระดาษชําระเซรามิคเคลือบ อัน

 - ที�ใส่สบู่เซรามิคเคลือบ อัน

 - กระจกเงาของอ่างล้างหน้ากรอบพลาสติกปรับมุม บาน

 - หิ�งวางของ ของอ่างล้างหน้า อัน

 - ราวพาดฟ้าพลาสติก อัน

 - ก๊อกนํ�าโลหะปลอดสนิม อัน

 - ฝักบัวอาบนํ�าชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด - ปิด ชุด

 - สายฉีดชําระสายอ่อน พร้อมวาล์ว ชุด

 - STOP VALVE ชุด

2.12 งานทาสี

 - สีนํ�าอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก ตร.ม.

 - สีนํ�าพลาสติก ชนิดทาภายใน ตร.ม.

 - สี TEXTURE ลายปล่อยเคลือบสี ตร.ม.

2.13 งานเบ็ดเตล็ด

 - งานเดินท่ออัดนํ�ายาระบบป้องกันและกําจัดปลวก ตร.ม.

 - ป้ายชื�อ........... งาน



แผ่นที�  93

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยลําดับที� รายการ ปริมาณ

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม

รวมราคารายการที� 1 - 2
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

3 งานระบบสุขาภิบาลดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

3.1 งานเดินท่อโสโครก , ท่อนํ�าทิ�ง

3.1.1 ท่อ PVC CLASS 8.5

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA  3 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA  4 นิ�ว ม.

3.1.2 FD  (FLOOR DRAIN) (P-TRAP)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.1.3 FCO (FLOOR CLEAN OUT)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ตัว

 - ขนาด DIA  4 นิ�ว ตัว

3.1.4 CO (CLEAN OUT)

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ตัว

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ตัว

3.1.5 ข้อต่ออ่อน ( FLEXIBLE RUBBER)

 - ขนาด DIA  3 นิ�ว ตัว

 - ขนาด DIA  4 นิ�ว ตัว

3.1.6 ข้อต่อ, ข้องอ ต่าง ๆ รวม

3.1.7 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ นํ�ายา และอื�น ๆ รวม

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยปริมาณ
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยปริมาณ

3.1.8 ทดสอบ ทําความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม

TOTAL  ITEM 3.1

3.2 งานเดินท่อประปา

3.2.1 ท่อ PPR (SDR.11 PN.10)

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

3.2.2 ท่อ PPR (SDR.11 PN.10)

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 3/4นิ�ว ม.

3.2.3 GATE VALVE (CLASS 125)

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยปริมาณ

3.2.4 CHECK VALVE

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.2.5 STRAINER

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.2.6 PRESSURE GUAGE

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.2.7 FOOT VALVE

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.2.8 FIEXIBLE CONNECTION

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.2.9 WATER METER

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ตัว

3.2.10 ก๊อกนํ�าเตี�ย (FAU)

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ตัว

3.2.11 ข้อต่อ , ข้องอ ต่าง ๆ ตัว

3.2.12 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ นํ�ายา และอื�น ๆ รวม

3.2.13 ทดสอบ ทําความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม

3.2.14 COLD WATER PUMP (CWP 1-2) ชุด

 - อัตราการสูบได้ 15 ลบ.ม./ชม. ที� THD 27.00 ม.

 - มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 2,900 RPM
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยปริมาณ

 - ระบบควบคุมไฟฟ้า

3.2.14 BOOSTER PUMP 1-2 ชุด

 - อัตราการสูบได้ 7 ลบ.ม./ชม. ที� THD 18.00 ม.

 - มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 2,900 RPM

 - ถังเพิ�มแรงดันปริมาตร 500 ลิตร ZINC PLATE

 - พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

 - ระบบควบคุมไฟฟ้า

3.2.15 ถังเก็บนํ�าบนหลังคา ตัวถังทําด้วย Polyethylene ชนิด ELIXER

ป้องกันการเกิดตะไคร่นํ�า และทนแสง UV

 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร ชุด

TOTAL  ITEM 3.2

3.3 งานเดินท่อระบายอากาศ

3.3.1 ท่อ PVC. CLASS 8.5

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

3.3.2 VTR. (VENT THROUGH ROOF)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว



แผ่นที� 98

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยปริมาณ

3.3.3 ข้อต่ออ่อน ( FLEXIBLE RUBBER)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.3.4 ข้อต่อ, ข้องอ ต่าง ๆ รวม

3.3.5 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ นํ�ายา และอื�น ๆ รวม

3.3.6 ทดสอบ ทําความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม

TOTAL  ITEM 3.3

3.4 งานเดินท่อระบายนํ�าฝน

3.4.1 ท่อ PVC. CLASS 8.5

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 2 1/2 นิ�ว ม.

3.4.2 RD (ROOF DRAIN)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว  RD(D) ตัว

3.4.3 CO (CLEAN OUT)

 - ขนาด DIA 2 1/2 นิ�ว ตัว

3.4.4 ข้อต่ออ่อน ( FLEXIBLE RUBBER)

 - ขนาด DIA  2 นิ�ว ตัว

 - ขนาด DIA  2 1/2 นิ�ว ตัว

3.4.5 ข้อต่อ, ข้องอ ต่าง ๆ รวม
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุหน่วยปริมาณ

3.4.6 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ นํ�ายา และอื�น ๆ รวม

3.4.7 ทดสอบ ทําความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม

TOTAL  ITEM 3.4

3.5 ถังเคมีดับเพลิงเอนกประสงค์ 

 - ขนาด 10 lb แบบ CO2 ชุด

TOTAL  ITEM 3.5

รวมราคารายการที� 3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง 

และป้องกันอัคคีภัย
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

4.1 MAIN DISTRIBUTION BOARD 

4.1.1 MPB1 IC > = 25 kA (TTA Form 2B)

 -  MCCB  3P  GFP 250A (25 kA 415V) ชุด

 -  MCCB  3P 50AT / 100AF ชุด

 -  MCCB  3P 100AT / 100AF (25 KA) ชุด

 -  DIGITAL METER ชุด

 -  CUBICLE & METERING ชุด

4.1.2 METER PANEL(INCLUDE KWH METER 1P 2W 15(45)A 

& MCCB 2P 50AT / 100AF)

 -  CUBICLE & METERING (MP1, MP2, MP3) ชุด

4.1.3 ACCESSORIES รวม

4.1.4 อื�น ๆ

TOTAL ITEM 4.1

4.2  PANEL BOARD & LOAD CENTER

ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย
ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน

ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. EEIIIIตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. Iตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  NYY. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  NYY. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. EEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIมมมตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. EEIIIIตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. Iตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  NYY. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  NYY. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. EEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIมมมตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. EEIIIIตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. Iตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  NYY. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  NYY. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. EEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIมมมตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. EEIIIIตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. Iตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  NYY. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  NYY. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. EEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIมมมตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. ตร.มม.  THW. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ตตตตตEEIIIIตตIตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIมมมตตตตตตตตตตตIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIตตตตตEEIIIIตตIตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIมมมตตตตตตตตตตตIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIตตตตตEEIIIIตตIตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIมมมตตตตตตตตตตตIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIตตตตตEEIIIIตตIตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตตEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIมมมตตตตตตตตตตตIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

4.2.1 PANEL BOARD

 - PANEL BOARD  C/W  MCCB 3P   50AT/100AF 24 CKT  IC ≥ 25 KA ชุด

 - PANEL BOARD  C/W  MCCB 3P   50AT/100AF 12 CKT  IC ≥ 25 KA ชุด

 - MCB 1P 16AT ตัว

 - MCB 1P 20AT ตัว

 - MCB 3P 20AT ตัว

 - MCB 3P 30AT ตัว

 - MCB 3P 50AT ตัว

4.2.2 LOAD CENTER

 - LOAD CENTER  C/W  MCB 2P   50AT/100AF 6 CKT  IC ≥ 10 KA ชุด

ขนาด 6 ช่อง

 - MCB 1P 16AT ตัว

 - MCB 1P 20AT ตัว

 - MCB 1P 30AT ตัว

4.2.3 ACCESSORIES รวม

4.2.4 อื�น ๆ

TOTAL ITEM 4.2

4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

4.3.1 IMC  CONDUIT
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

4.3.2 EMT CONDUIT

 - ขนาด DIA  1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA  3/4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA  1  นิ�ว ม.

4.3.3 เบ็ดเตล็ด รวม

TOTAL ITEM 4.3

4.4 สายไฟฟ้า

4.4.1  สาย THW แรงดัน 750 โวลท์  70° C

 - ขนาด DIA  2.5 ตร.มม. ม.

 - ขนาด DIA  4 ตร.มม. ม.

 - ขนาด DIA  6 ตร.มม. ม.

 - ขนาด DIA  10 ตร.มม. ม.

 - ขนาด DIA  16 ตร.มม. ม.

 - ขนาด DIA  25 ตร.มม. ม.

 - ขนาด DIA 50 ตร.มม. ม.

4.4.3 เบ็ดเตล็ด รวม
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

TOTAL ITEM 4.4

4.5 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

 - FU1 ดวงโคมไฟฟ้ากล่องเหล็ก หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5) ชุด

ขนาด 1x14 วัตต์ ครอบพลาสติกอะครีลิก ติดเพดาน

 - C1 ดวงโคมไฟฟ้ากล่องเหล็ก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ชุด

ขนาด 2x18 วัตต์ PL-C ครอบพลาสติกอะครีลิก ติดเพดาน

 - FC2 ดวงโคมไฟฟ้ากล่องเหล็ก หลอดฟลูออเรสเซนต์  (T5) ชุด

ขนาด 1x14 วัตต์ ครอบพลาสติกอะครีลิก ติดผนังหรือเพดาน

 - D1 ดวงโคมไฟฟ้ากล่องเหล็ก หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ชุด

ขนาด 18 วัตต์ E27 ครอบกระจกนิรภัย ฝังฝ้าเพดาน

 - W1 ดวงโคมไฟฟ้ากิ�งติดผนัง กล่องอลูมิเนียม หลอดคอมแพค ชุด

ฟลูออเรสเซนต์ 2x14 วัตต์ E27

 - โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) หลอด Halogen 2x55 วัตต์ ชุด

TOTAL ITEM 4.5

4.6 สวิตช์และเต้ารับ

 - สวิทช์เดี�ยว ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน 250 โวลท์ หน้ากากพลาสติกฝังผนัง ชุด

 - สวิทช์คู่ ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน 250 โวลท์ หน้ากากชนิดพลาสติกฝังผนัง ชุด

 - สวิทช์ 3 ทาง ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน 250 โวลท์ หน้ากากชนิด ชุด
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

พลาสติกฝังผนัง

 - เต้ารับไฟฟ้าเดี�ยว ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน 250 โวลท์ แบบมีกราวด์ ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

 - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน 250 โวลท์ แบบมีกราวด์ ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

 - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16 แอมป์ แรงดัน 250 โวลท์ แบบมีกราวด์ ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง พร้อมฝากันนํ�า (WP)

 - JUNCTION  BOX ชุด

TOTAL ITEM 4.6

4.7 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน

 - เสาล่อฟ้าชนิดทองแดงหุ้ม DIA 5/8 นิ�ว ยาวไม่น้อยกว่า 0.6 ม. ชุด

 - หลักสายดินชนิดทองแดง DIA 5/8 นิ�ว ยาว 10 ฟุต ชุด

 - จุดทดสอบ (GROUND TEST BOX) ชุด

 - บ่อหลักสายดิน (CONCRETE EARTH PIT) ชุด

 - GROUND BAR ชุด

 - BARE COPPER 70 SQ.MM ม.

 - PVC CONDUIT DIA 1 1/4 นิ�ว ม.

 - EXOTHERMIC WELDING รวม

 - เบ็ดเตล็ด รวม
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

TOTAL ITEM 4.7

4.8 ระบบโทรศัพท์

4.8.1 แผงกระจายสายโทรศัพท์

 - MDF 30/30P ชุด

 - TERMINAL CABINER (TC) 10 PRS ชุด

 - TERMINAL BOX (TC) ในห้อง ชุด

4.8.2 ท่อสายโทรศัพท์

 - EMT CONDUIT 

 - ขนาด DIA  1/2  นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

4.8.3 สายโทรศัพท์

 - สาย TPEV 10P - 0.65 มม. ม.

 - สาย TIEV 4C - 0.65 มม. ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

4.8.4 เครื�องรับและเต้ารับโทรศัพท์

 - เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11C / W  COVER ชุด
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

TOTAL ITEM 4.8

4.9 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4.9.1 ตู้ควบคุมและแสดงผล

 - ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 9 โซน ชุด

 - ตู้ผังแสดงตําแหน่ง 9 โซน ชุด

 - FIRE ALARM TERMINAL BOX ชุด

 - CONTROL MODULE ชุด

 - MONITOR MODULE ชุด

 - ISORATE MODULE ชุด

4.9.2 อุปกรณ์ตรวจจับ

 - อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ PHOTO ELECTIC ชุด

 - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบ COMBINATION ชุด

4.9.3 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัย

  - ALARM BELL 6" ชุด

 - แบบแจ้งเหตุด้วยมือ MANUAL STATION ชุด

4.9.4 ท่อร้อยสายสัญญาณเตือนภัย ตรวจจับและแจ้งเหตุ EMT CONDUIT

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

4.9.5 สายสัญญาณเตือนภัย ตรวจจับและแจ้งเหตุ

สาย THW แรงดัน 750 โวลท์  70° C
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

 - ขนาด DIA 1.5 ตร.มม. ม.

สาย FRC

 - ขนาด 2C - 2.5 ตร.มม. ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

TOTAL ITEM 4.9

4.10 ระบบทีวีรวม

4.10.1 ชุดรับและขยายสัญญาณ

 - จานดาวเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ม. ชุด

 - เครื�องสัญญาณดาวเทียม ชุด

 - เครื�องขยายสัญญาณ 120 db. ชุด

 - เครื�องจ่ายกําลังไฟฟ้า  W/6A ชุด

 - ตู้เก็บอุปกรณ์ (Head and Rack) ชุด

4.10.2 ท่อสายระบบทีวีรวม

 - EMT CONDUIT ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

4.10.3 สายสัญญาณระบบทีวีรวม

 - สาย RG 11/U. ม.

 - สาย RG 6/U. ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรุปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ ปริมาณ หมายเหตุหน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ค่าวัสดุและแรงงาน

4.10.4 เต้ารับทีวี

 - เต้ารับทีวี C/W COVER ชุด

TOTAL ITEM 4.10

รวมราคารายการที� 4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

รวมราคารายการที� 1 - 4 
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กลุ่มงาน/งาน    ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน

สถานที�ก่อสร้าง   :    จังหวัดน่าน

แบบเลขที�  

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร. 4   ที�แนบ              มีจํานวน   .......... แผ่น

คํานวณราคา  เมื�อวันที�            เดือน                     พ.ศ.  

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1 งานก่อสร้างประกอบ (ภายนอกอาคาร)

รวมราคางานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย             15   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                  6     %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

                                                                    สรุปค่าก่อสร้าง                                          แบบ ปร. 5 (ก)
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 2  งานก่อสร้างประกอบ (ภายนอกอาคาร) แบบ  ปร.4  

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน /  งานก่อสร้างประกอบ (ภายนอกอาคาร)

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�            เดือน                                  พ.ศ. 

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสารบริเวณ

1.1 งานไฟฟ้าแรงสูง

ค่าธรรมเนียมการขอขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า

 - ค่าสมทบในการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจําหน่าย (เควีเอ ละ 100 บาท) รวม

 - ค่าติดตั�งชุดต่อสายเดิม ของแผนกแรงสูงภายใน รวม

 - ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน รวม

ค่าธรรมเนียมในการติดตั�งมิเตอร์แรงสูง

 - ค่าตรวจสอบ รวม

 - ค่าต่อไฟ รวม

งานไฟแรงสูง

  - เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 12 เมตร ต้น

  - เสาคํ�ายัน ค.ส.ล. (STUB) 4 เมตร ต้น

  - สวิทซ์ดรอปเอ้าท์ 100 แอมป์ 22 เควี พร้อมฟิวส์ ชุด

  - ล่อฟ้า 22 เควี ชุด

  - ชุดนั�งร้านหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด ชุด

  - หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดจุ่มนํ�ามัน ขนาด 160 เควีเอ 22 เควี 230-400 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ชุด

  - หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดจุ่มนํ�ามัน ขนาด 630 เควีเอ 22 เควี 230-400 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ชุด

  - สาย SAC 70 ตร.มม. 25 เควี ม.

  - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด รวม

รวมรายการที� 1.1

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

1.2 งานสายไฟฟ้าแรงตํ�า

 - งานขุดดินและถมคืน (ปริมาณตั�งแต่ 25-100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00-1.50 ม.) ลบ.ม.

  - ท่อ HDPE PN6 ขนาด ø 5 นิ�ว (140 มม.) ม.

  - ท่อ HDPE PN6 ขนาด ø 4 นิ�ว (125 มม.) ม.

  - ท่อ HDPE PN6 ขนาด ø 2 นิ�ว (63 มม.) ม.

  - ท่อ HDPE PN6 ขนาด ø 1 1/2 นิ�ว (50 มม.) ม.

  - ท่อ HDPE PN6 ขนาด ø 1 1/4 นิ�ว (40 มม.) ม.

  - ท่อ IMC ขนาด ø 2 นิ�ว (50 มม.) ม.

  - ท่อ IMC ขนาด ø 1 1/2 นิ�ว (40 มม.) ม.

  - ท่อ IMC ขนาด ø 1 1/4 นิ�ว (32 มม.) ม.

  - บ่อพักสายชนิด HANDHOLE ฝาเหล็กหล่อขนาด ø 60 ซม. HEAVY DUTY ชุด

  - สายไฟ NYY แรงดัน 450/750 โวลท์ ชนิด 1C ขนาด 4 ตร.มม. ม.

  - สายไฟ NYY แรงดัน 450/750 โวลท์ ชนิด 1C ขนาด 10 ตร.มม. ม.

  - สายไฟ NYY แรงดัน 450/750 โวลท์ ชนิด 1C ขนาด 16 ตร.มม. ม.

  - สายไฟ XLPE (CV) แรงดัน 600/1000 โวลท์ ชนิด 1C ขนาด 16 ตร.มม. ม.

  - สายไฟ XLPE (CV) แรงดัน 600/1000 โวลท์ ชนิด 1C ขนาด 150 ตร.มม. ม.

  - สายไฟ XLPE (CV) แรงดัน 600/1000 โวลท์ ชนิด 1C ขนาด 240 ตร.มม. ม.

  - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด รวม

รวมรายการที� 1.2

1.3 งานไฟส่องสว่างบริเวณ

  - ตู้ควบคุมไฟส่องสว่าง SLC1 พร้อมอุปกรณ์ ชุด

  - เสาไฟ GALVANIZED STEEL สูง 7 เมตร พร้อมกิ�งเดี�ยว ชุด
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

  - เสาไฟ GALVANIZED STEEL สูง 7 เมตร พร้อมกิ�งคู่ ชุด

  - ฐานเสาคอนกรีต ชุด

  - โคมไฟส่องป้าย FLOOD LIGHT หลอด LED 1x120W สี WARM WHITE ชุด

  - โคมไฟสนาม BOLLARD เสาสูง 1 เมตร หลอด LED 1x10.5W หรือไม่น้อยกว่า 1,055 ชุด

     ลูเมน E27 สี WARM WHITE

  - โคมไฟ หลอด LED 1x80W สี WARM WHITE , ชุด

     DIE-CAST ALUMINIUM ALLOY HOUSING พร้อมฐานเสา,แท่งโลหะต่อลงดิน,

     ช่อง SERVICE และฟิวส์ตัดวงจร 

  - โคมไฟ หลอด LED 2x80W สี WARM WHITE , ชุด

     DIE-CAST ALUMINIUM ALLOY HOUSING พร้อมฐานเสา,แท่งโลหะต่อลงดิน,

     ช่อง SERVICE และฟิวส์ตัดวงจร 

 - งานขุดดินและถมคืน (ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.) ลบ.ม.

  - ท่อ HDPE PN6 ขนาด ø 1 นิ�ว ม.

  - ท่อ HDPE PN6 ขนาด ø 1 1/4 นิ�ว (40 มม.) ม.

  - สายไฟ NYY แรงดัน 450/750 โวลท์ ชนิด 1C ขนาด 4 ตร.มม. ม.

  - สายไฟ NYY แรงดัน 450/750 โวลท์ ชนิด 1C ขนาด 6 ตร.มม. ม.

  - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด รวม

รวมรายการที� 1.3

1.4 สายเมนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

  - OUTDOOR TERMINAL CABINET 20 PAIRS WITH ARRESTER MAGAZINES ชุด

  - OUTDOOR TERMINAL CABINET 30 PAIRS WITH ARRESTER MEGAZINES ชุด

  - ท่อ HDPE ø ขนาด 3 นิ�ว (90 มม.) ม.

  - ท่อ HDPE ø ขนาด 1 นิ�ว (32 มม.) ม.

  - ท่อ IMC ø ขนาด 1 นิ�ว ม.

  - บ่อพักสายชนิด HANDHOLE ฝาเหล็กหล่อ ø 60 ซม. HEAVY DUTY ชุด
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

  - สาย AP 0.65mm. ขนาด 30 PAIRS ม.

  - สาย AP 0.65mm. ขนาด 20 PAIRS ม.

  - สาย AP 0.65mm. ขนาด 10 PAIRS ม.

  - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด รวม

รวมรายการที� 1.4

รวมราคาค่างานไฟฟ้าและสื�อสาร ผังบริเวณ
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

2 งานผังบริเวณ และสิ�งก่อสร้างประกอบอื�น ๆ

2.1 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารและบริเวณ

2.1.1 งานระบบระบายนํ�า (ภายนอก)

ท่อระบายนํ�า PVC 8.5

 -  ขนาด DIA 8 นิ�ว ม.

ท่อระบายนํ�า คสล. ชั�น 2

 - ขนาด DIA 0.40 ม. ม.

 - ขนาด DIA 0.60 ม. ม.

บ่อพัก คศล.

บ่อพัก คสล. สําหรับท่อ DIA 0.40 ม. + ฝา คสล. บ่อ

บ่อพัก คสล. สําหรับท่อ DIA 0.60 ม. + ฝา คสล. บ่อ

บ่อพัก คสล. สําหรับท่อ DIA 0.60 ม.  + ฝาตะแกรงเหล็กหล่อสําเร็จรูป บ่อ

บ่อพัก คสล. สําหรับท่อ DIA 0.60 ม.  + ฝาตะแกรงเหล็ก (บ่อดักขยะ) บ่อ

รวมราคารายการที� 2.1.1 งานระบบระบายนํ�า (ภายนอก)

2.1.2 งานระบบท่อประปา (ภายนอก)

ท่อ HDPE PE 80 (PN 10)

 -  ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

 -  ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

 -   ขนาด DIA 3 นิ�ว ม.

ท่อเหล็กอาบสังกะสี ( GSP ) BS-M

 -   ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

 - ข้อต่อ ข้องอ ต่าง ๆ รวม

 - เหล็กยือท่อ รวม

 - ทดสอบ ทําความสะอาด รวม
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

 - งานขุดดินและกลบดิน  รวม

วาล์วต่าง ๆ

GATE VALVE (125 SPI)

 -  ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ชุด

 -   ขนาด DIA 1 1/2นิ�ว ชุด

 -   ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

ก๊อกนํ�าสนาม HB

 -  ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ชุด

มิเตอร์นํ�าประปา

 -  ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ชุด

 -   ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ชุด

FLEXIBLE CONNECTOR (250 SPI)

 -  ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ชุด

 -   ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

 -   MODULATING FLOAT CONTROL VALVE (250 PSI )

 -   ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

 - งานวางท่อ SLEEVE ลอดใต้ถนน (ดูตามแบบขยาย) งาน

 - ค่าใช้จ่ายการประปาฯ งาน

 - ค่าต่อท่อประปา

 - ติดตั�งมาตรฐานวัดนํ�า

 - ค่าธรรมเนียมอื�นๆที�การประปาเรียกเก็บ

รวมราคารายการที� 2.1.2 งานระบบท่อประปา (ภายนอก)
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

2.1.3 งานติดตั�งถังบําบัดนํ�าเสียสําเร็จรูป FRP. (เติมอากาศ)

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1,000 ลิตร ชุด

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1,600 ลิตร ชุด

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  3,000 ลิตร ชุด

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  6,000 ลิตร ชุด

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  16,000 ลิตร ชุด

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  17,000 ลิตร ชุด

รวมราคารายการที�  2.1.3 งานติดตั�งถังบําบัดนํ�าเสียสําเร็จรูป 

2.1.4 งานติดตั�งถังดักไขมันสําเร็จรูป FRP. (เติมอากาศ)

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1,600 ลิตร (วางบนดิน) ชุด

รวมราคารายการที� 2.1.4 งานติดตั�งถังดักไขมันสําเร็จรูป 

2.1.5 งานติดตั�งถังสําเร็จรูป FRP. (เติมอากาศ)

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  30,000 ลิตร (วางบนดิน) ชุด

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  25,000 ลิตร (วางบนดิน) ชุด

 -   ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร (วางใต้ดิน) ชุด

รวมราคารายการที� 2.1.5 งานถังเก็บนํ�าสําเร็จรูป

รวมราคารายการที� 2 งานผังบริเวณ และสิ�งก่อสร้างประกอบอื�น ๆ
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

3 งานบริเวณ

 - งานตัด-ขุด ตร.ม.

 - งานปรับระดับดิน ตร.ม.

 - ปูบล็อกทางเท้า ตร.ม.

 - คันหินสําเร็จรูป ม.

 - ปลูกหญ้านวลน้อยแต็มแผ่น ตร.ม.

 - ต้นหูกระจง ต้น

 - งานกําแพงกันดิน ความสูง 2.50 ม. ม.

 - งานกําแพงกันดิน ความสูง 3.50 ม. ม.

รวมราคารายการที� 3

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 1 - 3
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 หมายเหตุ 

           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน    : กลุ่มงานที� 2 งานครุภัณฑ์จัดซื�อ      แบบ  ปร.4  

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดน่าน  / งานครุภัณฑ์จัดซื�อ

สถานที�ก่อสร้าง   :  จังหวัดน่าน แบบเลขที�     

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กระทรวงยุติธรรม  เมื�อวันที�            เดือน                                  พ.ศ. 

คํานวณราคาโดย บริษัท/ห้าง/ร้าน............................................................................................................................................

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

1 งานระบบเครื�องเสียงและภาพ

1.1 ห้องประชุม  10 ที�นั�ง ชั�น 1

เครื�องจ่ายกระแสไฟฟ้าสําหรับชุดประชุมแบบดิจิตอล
 เครื�อง

ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับประธาน ตัว

ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตัว

ไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ ตัว

สายต่อพ่วงชุดประชุม ชุด

เครื�องผสมสัญญาณเสียง 5 CHANNELS เครื�อง

ลําโพง ขนาด 200 วัตต์ ตัว

เครื�องเล่นและบันทึกเสียงแบบ CF, SD และ USB เครื�อง

ชุด WIRELESS PRESENT ชุด

เครื�องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,500 ลูเมนส์ เครื�อง

จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาด 100 นิ�ว จอ

แผงเชื�อมต่อ (INLET MEDIA) แผง

ตู้เก็บอุปกรณ์ (STANDARD RACK) ตู้

ค่าแรงติดตั�งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ งาน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ
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 หมายเหตุ 

           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

รวมราคา 1.1  ห้องประชุม 10 ที�นั�ง ชั�น 1

1.2 ห้องขายทอดตลาด ชั�น 1

ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ ชุด

ไมโครโฟนแบบไร้สายแบบคาดศรีษะ ชุด

ไมโครโฟนแบบไดนามิค ตัว

ไมโครโฟนแบบแขวนติดเพดาน ตัว

สายไมโครโฟนยาว 10 เมตร ชุด

ขาตั�งไมโครโฟนแบบตั�งโต๊ะ ตัว

ขาตั�งไมโครโฟนแบบตั�งพื�น ตัว

เครื�องเล่นและบันทึกเสียงแบบ CF, SD และ USB เครื�อง

เครื�องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่อง เครื�อง

เครื�องควบคุม 2 IN 6 DIGITAL SPEAKER เครื�อง

เครื�องปรับแต่งสัญญาณเสียง (30 BAND EQUALIZER) เครื�อง

เครื�องขยายเสียง ขนาด 2x600 วัตต์ เครื�อง

เครื�องขยายเสียง ขนาด 2x1200 วัตต์ เครื�อง

ลําโพงแบบ 2 ทาง 12 นิ�ว ขนาด 400 วัตต์ ตัว

ลําโพงแบบ 2 ทาง 15 นิ�ว ขนาด 400 วัตต์ ตัว

ลําโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 400 วัตต์ ตัว

ลําโพงมอนิเตอร์ ตัว

ชุดเลือกสัญญาณแบบ 4x4 HDMI MATRIX SWItCHER ตัว



แผ่นที� 120

 หมายเหตุ 

           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

อุปกรณ์ HDMI WALL PLATE TRANSMITTER ตัว

อุปกรณ์ HDMI OVER TWISTED PAIR TRANSMITTER ตัว

อุปกรณ์ HDMI OVER TWISTED PAIR RECEIVER ตัว

ชุดสายสัญญาณ ชุด

จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 150 นิ�ว มีรีโมทควบคุม จอ

จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 200 นิ�ว มีรีโมทควบคุม จอ

แผงเชื�อมต่อ (INLET MEDIA) แผง

ตู้เก็บอุปกรณ์ (STANDARD RACK) ตู้

ชุด WIRELESS PRESENT ชุด

เครื�องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 6,200 ลูเมนส์ XGA เครื�อง

จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 180 นิ�ว จอ

กล้องวงจรปิดแบบหมุนส่ายซูม ตัว

แผงคีย์บอร์ดควบคุมกล้อง ตัว

เครื�องบันทึกภาพและเสียง พร้อมฮาร์ดดิสก์ 1TB เครื�อง

แอลอีดีทีวีขนาด 24 นิ�ว จอ

ตู้เก็บอุปกรณ์ (STANDARD RACK) ตู้

ค่าแรงติดตั�งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ งาน

รวมราคา 1.2. ห้องขายทอดตลาด ชั�น 1
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 หมายเหตุ 

           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

1.3 ห้องประชุม  10 ที�นั�ง ชั�น 2

เครื�องจ่ายกระแสไฟฟ้าสําหรับชุดประชุมแบบดิจิตอล
 เครื�อง

ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับประธาน ตัว

ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตัว

ไมโครโฟนไร้สาย แบบมือถือ ตัว

สายต่อพ่วงชุดประชุม ชุด

เครื�องผสมสัญญาณ 5 CHANNELS เครื�อง

ลําโพง ขนาด 200 วัตต์ ตัว

เครื�องเล่นและบันทึกเสียงแบบ CF, SD และ USB เครื�อง

ชุด WIRELESS PRESENT ชุด

เครื�องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,500 ลูเมนส์ เครื�อง

จอรับภาพแบบมอเตอร์ขนาด 100 นิ�ว จอ

แผงเชื�อมต่อ (INLET MEDIA) แผง

ตู้เก็บอุปกรณ์ (STANDARD RACK) ตู้

ค่าแรงติดตั�งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ งาน

รวมราคา 1.5  ห้องประชุม 10 ที�นั�ง ชั�น 2

รวมราคารายการ ที� 1
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 หมายเหตุ 

           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

2 งานระบบดับเพลิง

 - ถังดับเพลิงเคมี ชุด

 - ถังดับเพลิงเคมี CO2 ชุด

สรุปงานระบบดังเพลิง 2

3 งานระบบโทรศัพท์

 - เครื�องรับโทรศัพท์แบบอนาล็อก ชุด

 - ชุดพนักงานรับสาย ชุด

สรุปงานระบบโทรศัพท์ 3

4 COMPUTER SYSTEM

 -UPS 10 KVA 10 MIN SET

สรุปงานCOMPUTER SYSTEM 4

5 งานระบบ IPCCTV SYSTEM

Compact network fixed-dome camera 4MP,IR ชุด

Full HD IR Bullet IP Camera 3MP,IR,WDR 2.8-8mm ชุด

Video Management system ชุด

Workstation w/19" LCD Monitor ชุด

IP STORAGE 16TB ชุด
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 หมายเหตุ 

           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

ETHERNET SWITCH 24PORT POE ชุด

PATCH PANEL & PATCH CORD ชุด

3KVA UPS BACK UP RACK 19" ชุด

SURGE PROTECTION FOR POWER ชุด

STANDARD RACK ชุด

SET UP SYSTEM ชุด

สรุปงานระบบ IPCCTV STSYEM 5

6 งานระบบ MATV SYSTEM 

6.1 ANTENNA

FM Circular, Omni-Directional, Gain 1dB ชุด

Digital HD active antenna (4G LTE) ชุด

Antenna Mounting Kits ชุด

Coaxial Surge Arrestor ชุด

Dual Channel Digital/Analog Processor ชุด

Power supply for 564901 ชุด

19" Rack frame for Dual Channel Digital/Analog ชุด

F connector Link push fit type for Daul Ch. ชุด

Channel Amplifier ชุด

Power supply for T-Series ชุด
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 หมายเหตุ 

           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

19" Rack frame for T-Series ชุด

F connector Link push fit type for T-Series ชุด

6.2 SATELLITE

Satellite Antenna Dish Set 10ft. ชุด

DVB-S2 - COFDM CI MUX 3Tp output 2 MUX ชุด

Power supply for 564301 ชุด

19" Rack frame for T-564301 ชุด

F connector Link push fit type for 564301 ชุด

Coaxial Surge Arrestor ชุด

Channel Amplifier ชุด

Power supply for T-Series ชุด

19" Rack frame for T-Series ชุด

F connector Link push fit type for T-Series ชุด

Universal Programming ชุด

Transient Surge Filter for Power ชุด

1KVA UPS Bact up Rack 19" ชุด

HEAD END RACK ชุด
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           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

6.3 DISTRIBUTION 

3-WAY SPLITTER ชุด

4-WAY TAPOFF ชุด

OUTLET ชุด

SET UP SYSTEM ชุด

สรุปงานระบบ MATV SYSTEM   6

7 งานระบบ SOUND SYSTEM

Plena Easy Line SD Tuner BGM Source ชุด

8 Zone Call Station ชุด

8 Channel DSP Matrix Mixer ชุด

4 Channel DSP 220W Amplifier ชุด

SURGE PROTECTION FOR POWER ชุด

1KVA UPS BACK UP RACK 19" ชุด

STANDARD RACK ชุด

CEILING SPEAKER, 6W ชุด

VOLUME CONTROL 12W ชุด

VOLUME CONTROL 36W ชุด

VOLUME CONTROL100W ชุด

SET UP SYSTEM ชุด
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           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

สรุปงานระบบ SOUND SYSTEM 7

8 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์

- FCU/CDU 48,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 42,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 36,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 33,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 30,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 24,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 18,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 14,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 12,000 BTU. ชุด

- FCU/CDU 8,000 BTU. ชุด

สรุปงานเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์   8

9 พัดลมระบายอากาศ

9.1 พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ( Wall )

- EF 400 CFM. ชุด

- EF 280 CFM. ชุด
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           -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ทั�งนี� ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้เสนอราคา

จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน
ลําดับที� รายการ

- EF 175 CFM. ชุด

- EF 100 CFM. ชุด

- EF 50 CFM. ชุด

9.2 พัดลมระบายอากาศแบบติดฝ้าเพดาน

- EF 475 CFM. ชุด

- EF 400 CFM. ชุด

- EF 320 CFM. ชุด

- EF 250 CFM. ชุด

- EF 150 CFM. ชุด

- EF 140 CFM. ชุด

- EF 120 CFM. ชุด

- EF 100 CFM. ชุด

- EF 50 CFM. ชุด

สรุปงานพัดลมระบายอากาศ  9

10 งานลิฟท์โดยสาร

สรุปงานลิฟท์โดยสาร 10

รวมราคา งานครุภัณฑ์ 1 - 10


	1 .รวมน่าน 15%
	ปร 6
	ปร 5(ก)15%
	ปร 5 (ข)15%
	สรุปงานอาคาร

	2.A อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน(แบบที่3) น่าน
	ปร 5(ก) 15%
	โครงสร้าง+สถาปัตย์
	SAN
	EE
	ปรับอากาศ

	3.B ศาลาพักคอยมีห้องน้ำ(แบบมาตรฐาน) น่าน
	ปร 5(ก) 15%
	SS&AA
	SAN
	ไฟฟ้า

	4.C ป้อมยาม(มีห้องน้ำ)น่าน
	ปร 5(ก) 15%
	ป้อมยาม

	5.D อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน น่าน
	ปร 5(ก) 15%
	โรงจอดรถ6คัน

	6.E งานเสาธง 14 ม. น่าน.
	ปร 5(ก) 15%
	เสาธง14 ม.

	7.F งานถนนและลานจอดรถ น่าน
	ปร 5(ก) 15%
	ถนนและลาน

	8.G งานป้ายชื่อ น่าน
	ปร 5(ก) 15%
	งานป้ายชื่อ

	9.H. อาคารชุด18หน่วย(5-6) น่าน
	ปร 5 (ก)15%
	SS&AA
	SAN
	ไฟฟ้า

	10..งานสิ่งก่อสร้างประกอบ น่าน
	ปร 5 (ก)15%
	สิ่งก่อสร้างประกอบ

	11.ครุภัณฑ์จัดซื้อ น่าน



