
แผ่นที� 1

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     กระทรวงยุติธรรม

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

ลําดับที� รายการ หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

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

รวมค่าก่อสร้างทั�งโครงการ 

ราคาประมาณ

ตัวอักษร                                                       

                                                                                             สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร                                                  แบบ ปร . 6

สรุป

แบบเลขที�

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

..



แผ่นที� 2

กลุ่มงาน/งาน    ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา

แบบเลขที� 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     กระทรวงยุติธรรม

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

ลําดับที� รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR  F ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

1 อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน (A)

2 งานภูมิทัศน,์งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื�นๆ

รวมราคางานส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

เงื�อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย             0   %

เงินประกันผลงานหัก     0    %

ดอกเบี�ยเงินกู้                  6     %

ภาษีมูลค่าเพิ�ม              7     %

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

-                        ตร.ม.

เฉลี�ยราคาประมาณ -                        บาท/ตร.ม.

                                             สรุปค่าก่อสร้าง                                                              แบบ ปร. 5 (ก)

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



แผ่นที� 3

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

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา

แบบเลขที� 

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     กระทรวงยุติธรรม

แบบ ปร. 4  ที�แนบ              มีจํานวน            แผ่น

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

ลําดับที� รายการ ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ�ม ค่าก่อสร้างทั�งหมด หมายเหตุ

รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

ส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ

อาคารบูรณาการ 3 หน่วยงาน (A)

1 งานระบบโทรศัพท์ 

2 งานระบบโสตทัศนูปกรณ์

3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

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

รวมค่าก่อสร้างทั�งสิ�น

                                             สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื�อ                                                                  แบบ ปร. 5 (ข)



แผ่นที� 4

หมายเหตุ

   - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

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

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

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา

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

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

ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

กลุ่มงานที� 1

1 อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน (A)

 - งานโครงสร้างวิศวกรรม งาน

 - งานสถาปัตยกรรม งาน

 - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย งาน

 - งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร งาน

 - งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งาน

หลัง

กลุ่มงานที� 3 

1 งานภูมิทัศน์ งาน

2 งานผังบริเวณและสิ�งก่อสร้างประกอบอื�นๆ

2.1 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารและบริเวณ งาน

ลําดับ รายการ

รวมราคาอาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

 

แบบเลขที�

หมายเหตุราคาค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท)จํานวน รวมเป็นเงิน (บาท)หน่วย



แผ่นที� 5

หมายเหตุ

   - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับ รายการ หมายเหตุราคาค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท)จํานวน รวมเป็นเงิน (บาท)หน่วย

2.2 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสารบริเวณ งาน

2.3 งานรั�ว,ป้อมยาม,ถนน,ทางเท้า ฯลฯ

( B ) ถนน  และลานจอดรถ คสล. หนา 0.15ม.พร้อมตีเส้นจราจร งาน

(พื�นที�ตามรูปแบบ 1,567.00 ตรม.)

( C ) ป้ายชื�อโครงการ งาน

( D ) งานรั�วแบบครึ�งทึบครึ�งโปร่ง สูง 2.00 ม. และประตูรั�ว งาน

บานเลื�อนเหล็กกว้าง 6.00 ม. (ความยาวตามรูปแบบ 94.80 ม.)

( E ) งานรั�วอิฐบล็อก สูง 2.00 ม. แบบที� 2  (ความยาวตามรูปแบบ 221.58 ม.) งาน

( F ) ศาลาพักคอย พร้อมห้องนํ�าสําหรับประชาชน งาน

( G ) ป้อมยามแบบมีห้องนํ�า งาน

( H ) โรงจอดรถยนต์ 6 คัน งาน

( I ) เสาธงสูง 14.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว ) งาน

ตร.ม.

 - งานคันหินคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. ม.

 - ขอบกันล้อรถยนต์ คสล. ยาว 2.00 ม. อัน

 - งานทาสีเครื�องหมายจราจร (บนถนน) จุด

 - งานทาสีเครื�องแบ่งช่องที�จอดรถ ม.

รวมราคาส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

รวมราคากลุ่มงานที� 3  

 - งานทางเท้าปูบล็อกทางเท้าคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 20x20x6 ซม. สีเทา



แผ่นที� 6

หมายเหตุ

   - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาหน่วยละ จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับ รายการ หมายเหตุราคาค่าวัสดุ (บาท) ค่าแรงงาน (บาท)จํานวน รวมเป็นเงิน (บาท)หน่วย

ส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน (A)

1 งานระบบโทรศัพท์ งาน

2 งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ งาน

3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย งาน

4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งาน

รวมราคาส่วนที� 2  ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ



แผ่นที�  7

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 1   (งานโครงสร้างวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย  , งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร , งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ) แบบ ปร.4

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 1

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานเจาะสํารวจดินและวิเคราะห์ชั�นดิน โดยวิธี Boring Test จุด

1.2 งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

1.3 ทรายหยาบอัดแน่นรองก้นฐานราก ลบ.ม.

1.4 งานเสาเข็ม

 -  เสาเข็ม คอร.           -   0.35 X 0.35 X 12.00 ม.  (SL = 45 ตัน/ต้น) ต้น

 -  เสาเข็ม คอร.           -   0.30 X 0.30 X 12.00 ม.  (SL = 40 ตัน/ต้น) ต้น

 - สกัดหัวเสาเข็ม คอร.          - 0.35 X 0.35 ม.  ต้น

 - สกัดหัวเสาเข็ม คอร.          - 0.30 X 0.30 ม.  ต้น

1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ตร.ม.

 - ค่าแรงไม้แบบ ตร.ม.

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต ( 30 % ) ลบ.ฟ.

 - ไม้คํ�ายันไม้แบบหล่อคอนกรีต ยาว 3.00  ม. ต้น

/  A อาคารบูรณาการ  4  หน่วยงาน 

ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย



แผ่นที�  8

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - ตะปู ก.ก.

1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 

 -  RB Ø 6 มม. SR-24  กก

 -  RB Ø 9 มม. SR-24  กก

 -  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย   SD-40   

 -   DB Ø 12 มม. SD-40   กก

 -   DB Ø 16 มม. SD-40   กก

 -   DB Ø 20 มม. SD-40   กก

 -   DB Ø 25 มม. SD-40   กก

 -   DB Ø 28 มม. SD-40   กก

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก

1.7 งานคอนกรีต

 - งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' =  280 ksc.  (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ (ผสมนํ�ายากันซึม)  fc' =  280 ksc. ลบ.ม.

 (ทรงกระบอก)

1.8 งานพื�นสําเร็จรูป

 - พื�นสําเร็จรูป HC 120 X 600 มม. รับนํ�าหนักจร  (LL.) = 400 กก/ตร.ม. ตร.ม.

 - พื�นสําเร็จรูป HC 120 X 600 มม. รับนํ�าหนักจร  (LL.) = 600 กก/ตร.ม. ตร.ม.

 - พื�นสําเร็จรูป HC. 150 X 600 มม. รับนํ�าหนักจร  (LL.) = 500 กก/ตร.ม. ตร.ม.



แผ่นที�  9

หมายเหตุ
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 - งานคอนกรีตทับหน้าพื�นสําเร็จรูป หนา 0.05 ม. fc' =  280 ksc. ลบ.ม.

 (ทรงกระบอก)

 - WIRE MESH    Ø  4 mm. @ 0.20 ม 
#

ตร.ม.

 - RB Ø 9 มม. SR-24  กก

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก

1.9 งานโครงหลังคาเหล็ก

 - ท่อเหล็กกลมดํา  Ø  114.3 x 5.6 มม. (15 กก./ม.) กก.

 - ท่อเหล็กกลมดํา  Ø  89.1 x 4 มม. (8.39 กก./ม.) กก.

 - ท่อเหล็กกลมดํา  Ø  76.3 x 3.2 มม. (5.77 กก./ม.) กก.

 - ท่อเหล็กกลมดํา  Ø  60.5 x 2.3 มม. (3.30 กก./ม.) กก.

 -  เหล็กกล่อง            - 150 x 80 x 6 มม. ( 19.8 kg./m. ) กก.

 -  เหล็กกล่อง            - 125 x 50 x 3.2  มม. ( 8.26 kg./m. ) กก.

 -  เหล็กแผ่น ขนาด 0.50 x 0.50 ม. หนา 12 มม. แผ่น

 -  เหล็กแผ่น ขนาด 0.40 x 0.50 ม. หนา 12 มม. แผ่น

 -  เหล็กแผ่น หนา 6 มม. กก.

 -  Anchor Bolts  Ø  25 มม.  ยาว 0.50 ม. ชุด

 -  ทาสีกันสนิมและสีนํ�ามันโครงหลังคาเหล็ก ตร.ม.

1.10 งานทรายหยาบราดนํ�าอัดแน่นรองพื�น ลบ.ม.

รวมราคารายการที� 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
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2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานมุงหลังคากระเบื�อง

 - กระเบื�องไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเรียบ ขนาด 0.60 x 0.80 ม. หนา 6 มม. ตร.ม.

 - ครอบสันหลังคากระเบื�อง ม.

 - ครอบสันตะเฆ่หลังคากระเบื�อง ม.

 - ครอบข้างหลังคากระเบื�อง ม.

 - ครอบปิดปลายครอบสันหลังคา แผ่น

 - ครอบปิดปลายครอบข้างหลังคา แผ่น

 - ครอบปิดปลายครอบสันตะเฆ่ แผ่น

 - แปเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.55  มม. ตร.ม.

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื�อง กล่อง

 - ตะปูเกลียวยึดแป กล่อง

 - สีแต่งขอบกระเบื�อง กระป๋อง

 - แผ่นรองใต้ครอบ กล่อง

 - แผ่นปิดรอยต่อ กล่อง

 - ค่าแรงมุงกระเบื�อง ตร.ม.

 - คํ�ายันเหล็ก            150x75x3.2 มม. หุ้มด้วยโพลียูรีเทน ชุด

 - คํ�ายันเหล็ก            100x50x3.2 มม. หุ้มด้วยโพลียูรีเทน ชุด

 - แผ่นติดเชิงชายไม้สังเคราะห์ฉลุลายสําเร็จรูป ม.

 - คิ�วไม้เนื�อแข็ง ขนาด 1"x2" นิ�ว ทําสีธรรมชาติ ม.
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 - กาแลโพลียูรีเทน ความหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. ชุด

 - งานหลังคาโครงเหล็กอบสีขาว ขนาด 4"x4" หนา 2.3 มม. และ งาน

เหล็กอบสีขาว ขนาด  Ø  2"  หนา 2.3 มม.

 - กันสาดโพลีคาร์บอเนต หนา 10 มม. ชนิดมี CLIP LOCK ตร.ม.

โครงเคร่าเหล็ก              100x50x3.2 มม.

 - เชิงชายไม้สังเคราะห์สําเร็จรูป หนา 1.60 ซม. ขนาด 8 นิ�ว ทับเชิงชายไม้ ม.

    สังเคราะห์สําเร็จรูป หนา 1.60 ซม. ขนาด 8 นิ�ว

2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน

 - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ตร.ม.

   ขนาด 0.40 x 1.20 ม.
#

 - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ ฉาบเรียบ ตร.ม.

   โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี  ขนาด 0.40 x 1.20 ม.
#

 - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื�น ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบ ตร.ม.

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 0.40x1.20 ม.
#

 - ฝ้าเพดาน ACOUSTIC BOARD  หนา 12 มม.( ปิดทับแผ่นยิบซั่มบอร์ด ตร.ม.

   หนา 9 มม. ) ชนิดมีรูสําหรับดูดซับเสียง

 - เพดานท้องโครงสร้างแต่งผิวเรียบ ตร.ม.

 - ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ชนิดมีรูระบายอากาศ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. ตร.ม.

   หนา 3.2 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

 - บัวฝ้าเพดานสําเร็จรูปโพลียูรีเทน ขนาด 4 นิ�ว ม.
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2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

 - ผนังก่ออิฐเบา ขนาด 39x19x7 ซม. ตร.ม.

 - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกระบายลม ขนาด 39x19x9 ซม. ตร.ม.

 - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.075 x 0.10 ม. ม.

 - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม. ม.

 - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.30 ม. ม.

2.4 งานผนังวัสดุโครงเคร่าเหล็ก

 - ผนังระแนงไม้สังเคราะห์ กว้าง 2 นิ�ว หนา 8 มม. เว้นช่องห่าง 0.10x0.10 ม. ตร.ม.

ติดเอียง 45° กรอบเหล็ก                - 100 x 100 x 3.2 มม.  (รวมทาส)ี

 - ผนังไม้ฝาสังเคราะห์ กว้าง 0.15 ม. หนา 8 มม. โครงเคร่าโลหะ ตร.ม.

ขนาด 1 นิ�ว x 2 นิ�ว (รวมทาส)ี

 - ผนังไม้ฝาสังเคราะห์ กว้าง 0.15 ม. หนา 8 มม. โครงเคร่าเหล็ก       ตร.ม.

         1 1/2"x3" หนา 2.3 มม. และ 1 1/2"x1 1/2" หนา 2.3 มม. 

 ยึดโครงเคร่าโลหะ ขนาด 1 นิ�ว x 2 นิ�ว เข้ากับโครงเคร่าเหล็ก (รวมทาส)ี

 - ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. ไส้กลางทนไฟ มีอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตร.ม.

หนา 0.5 มม. ประกบทั�ง 2 ด้านของไส้กลาง โครงเคร่าเหล็ก

 - ผนังเหล็กดัดกรอบเหล็ก            50x50x2.0 มม. ซี่กรงเหล็ก ตร.ม.

เหล็กแบนกว้าง 25 มม. หนา 6 มม. (รวมทาสีนํ�ามัน)

 - ช่องเกล็ดอลูมิเนียม (LOUVER) แผ่นอลูมิเนียมขึ�นรูปตัว "Z" ชุด

ขนาดกว้าง 10 ซม. หนา 1 มม. ซ่อนเกล็ดระยะห่างใบเกล็ด 6 ซม. 
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กรอบอลูมิเนียมตัว "U" ขนาด 10 ซม.x2 ซม. หนา 1.5 มม. ด้านใน

ติดมุ้งลวดกันแมลง

2.5 งานตกแต่งผิวผนัง

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

 - ร่อง PVC กว้าง 10 ซม. ม.

 - TOP หินแกรนิต ขนาดกว้าง 0.20 ม. หนา 2 ซม. ม.

 - งานปูนทรายรองพื�น (เตรียมผิว) ตร.ม.

2.6 งานฉาบปูน

 - งานฉาบปูนเรียบผนัง ตร.ม.

 - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ตร.ม.

 - ร่อง PVC กว้าง 10  มม. ม.

 - ร่อง PVC ขนาด 1.00x2.00 ซม. ม.

2.7 งานตกแต่งผิวพื�น

 - ผิวพื�นซีเมนต์ขัดมัน ตร.ม.

 - ผิวพื�นซีเมนต์ขัดมัน ผสมนํ�ายากันซึม  ตร.ม.

 - ผิวพื�นซีเมนต์ขัดหยาบ ตร.ม.

 - ผิวพื�นซีเมนต์ขัดหยาบเซาะร่อง 2 ซม. @ 0.15 ม. ตร.ม.

 - บัวเชิงผนังซีเมนต์ขัดมัน สูง 15 ซม. ม.

 - บัวทรายล้าง สูง 10 ซม. ม.
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2.8 งานผิวพื�นปูด้วยวัสดุแผ่นยึดด้วยปูนทราย

 - พื�นปูด้วยกระเบื�องแกรนิตโต้ขอบตรงผิวด้าน ขนาด 60x60 ซม. ตร.ม.

 - พื�นปูด้วยกระเบื�อง เซรามิค ขนาด 12" x 12" ตร.ม.

 - พื�นปูด้วยกระเบื�องดินเผาเคลือบสี ขนาด 12" x 12" ตร.ม.

สลับพื�นทําผิวทรายล้าง

 - งานปูนทรายปรับระดับพื�นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ ตร.ม.

 - บัวเชิงผนัง PVC แบบตัน ขนาด หนา 9 มม. กว้าง 90 มม. ม.

2.9 งานผิวพื�นปูด้วยวัสดุแผ่นยึดด้วยกาว

 - พื�นปูกระเบื�องยางแบบม้วน  หนา 2.0 มม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.00 ม. ตร.ม.

 - งานปูนทรายปรับระดับพื�นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ตร.ม.

 - บัวเชิงผนัง PVC แบบตัน ขนาด หนา 9 มม. กว้าง 90 มม. ม.

2.10 งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ

 - ป1 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2-0.95x2.00 ม. ด้านบนบานกระทุ้ง ชุด

ขนาด 2-0.90x0.95 ม. ด้านข้างบานกระทุ้ง ขนาด 4-0.70x0.95 ม. 

อมเขียว หนา 6 มม. (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป2 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2-1.00x2.00 ม.  วงกบและกรอบบานอลูมิเนียม ชุด

หนา 6 มม. (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป3 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2-1.00x2.00 ม.  วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ชุด

บานประตูไฟเบอร์กลาส เจาะช่องมองกระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 0.20x0.60 ม.

และช่องแสงติดตาย วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ลูกฟักกระจกใส

สีธรรมชาติ  ลูกฟักกระจกใสอบเขียว หนา 6 มม. พร้อมช่องแสงกระจกใสอมเขียว 
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ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

พร้อมช่องแสงกระจกใส หนา 6 มม. (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป4 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2-1.00x2.00 ม.  วงกบไฟเบอร์กลาส ชุด

และบานประตูไฟเบอร์กลาส ลายลูกฟัก (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป4' ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 2-1.45x2.00 ม.  วงกบไฟเบอร์กลาส และ ชุด

บานประตูไฟเบอร์กลาสลายลูกฟัก (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป5 ประตูบานเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม.  วงกบและกรอบบานไฟเบอร์กลาส ชุด

ลูกฟักเกล็ดไฟเบอร์กลาส (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป5' ประตูบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 ม.   วงกบและกรอบบานไฟเบอร์กลาส ชุด

 ลูกฟักเกล็ดไฟเบอร์กลาส (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป6 ประตูบานเปิดเดี่ยว  ขนาด 0.80x2.00 ม.  วงกบไฟเบอร์กลาส ชุด

บานประตูไฟเบอร์กลาส ลายลูกฟัก (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป7 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม.  วงกบไฟเบอร์กลาส  และ ชุด

บานประตูไฟเบอร์กลาส เจาะช่องมองกระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 0.20x0.60 ม.

(พร้อมอุปกรณ)์

ชุด

พร้อมช่องแสงกระจกใส หนา 6 มม.

 - ป8a ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม.  วงกบเหล็ก บานประตูเหล็ก ชุด

เจาะช่องมองกระจกกันไฟ ขนาด 0.20x1.40 ม. (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป8' ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.60 ม.  วงกบและบานประตู ชุด

ไฟเบอร์กลาส พร้อมช่องแสงติดตาย กระจกใส หนา 6 มม. (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป8 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม.  วงกบและบานประตูไฟเบอร์กลาส 
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - ป9 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x1.45 ม.  วงกบและบานประตู ชุด

ไฟเบอร์กลาส (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป10 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2-1.00x1.40 ม.  วงกบและบานประตู ชุด

ไฟเบอร์กลาส (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป11 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80x2.00 ม.  วงกบไฟเบอร์กลาส ชุด

บานประตูไฟเบอร์กลาส เจาะช่องมองกระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 0.15x1.05 ม.

(พร้อมอุปกรณ)์

 - ป12a ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2-0.90x2.00 ม.  วงกบเหล็กบานประตูเหล็ก ชุด

เจาะช่องมองกระจกกันไฟ  ขนาด 0.20x1.40 ม. พร้อมช่องแสงติดตาย

ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. (พร้อมอุปกรณ)์

 - ป12A ประตูเหล็กดัด ขนาด 0.80x2.00 ม. กรอบเหล็ก ขนาด 50x50x2.0 มม. ชุด

และเหล็กแบน ขนาด 25 มม. หนา 6 มม. ทาสีนํ�ามัน 

 - น1 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 8-1.00x1.10 ม. ด้านบนช่องแสงติดตาย ชุด

ขนาด 4-1.00x1.00 ม. ตรงกลางช่องแสงติดตาย ขนาด 12-0.90x1.00 ม.

วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ลูกฟักกระจกใสอบเขียว หนา 6 มม.

(พร้อมอุปกรณ)์

 - น1' หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 6-1.00x1.10 ม. ด้านบนช่องแสงติดตาย ชุด

ขนาด 3-1.00x1.00 ม. ตรงกลางช่องแสงติดตาย ขนาด 12-0.90x1.00 ม.

วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ลูกฟักกระจกใสอบเขียว หนา 6 มม.

(พร้อมอุปกรณ)์
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 2-0.90x1.15 ม. ด้านบนช่องแสงติดตาย ชุด

อบเขียว หนา (พร้อมอุปกรณ)์

 - น3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 2-0.90x1.15 ม. ด้านบนช่องแสงติดตาย ชุด

อบเขียว หนา (พร้อมอุปกรณ)์

 - น4 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาด 2-0.90x1.15 ม. วงกบและกรอบบาน ชุด

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. (พร้อมอุปกรณ)์

 - น5 หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 2-0.50x0.725 ม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ชุด

เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม. ปรับมุมได้

 - น5' หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.50x1.00 ม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ชุด

เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม. ปรับมุมได้

 - น6 หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 2-0.75x1.30 ม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ชุด

เกล็ดกระจกฝ้า หนา 5 มม. ปรับมุมได้

 - น7 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด 4-0.45x0.85 ม. วงกบและกรอบบาน ชุด

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ ลูกฟักกระจกใส หนา 6 มม. (พร้อมอุปกรณ)์

 - น8 หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 3-1.00x1.80 ม. วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ชุด

เกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศสีธรรมชาติ กรุมุ้งลวดด้านใน

 - เหล็กดัดหน้าต่าง น1'A ขนาด 2.25x3.30 ม. เหล็กแบนกว้าง 25 มม. ชุด

หนา 6 มม. (รวมทาสีนํ�ามัน)

ขนาด 2-0.90x0.95 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ลูกฟักกระจกใส

ขนาด 2-0.90x0.95 ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ลูกฟักกระจกใส
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - เหล็กดัดหน้าต่าง น.8A ขนาด 1.30x2.10 ม. เหล็กแบนกว้าง 25 มม. ชุด

หนา 6 มม. (รวมทาสีนํ�ามัน)

 - เหล็กดัดหน้าต่าง น5'A ขนาด 0.90x1.40 ม. เหล็กแบนกว้าง 25 มม. ชุด

หนา 6 มม. (รวมทาสีนํ�ามัน)

 - มุ้งลวดพีวีซี กรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.50x1.10 ม. ชุด

 - มุ้งลวดพีวีซี กรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.00x1.80 ม. ชุด

 - มุ้งลวดพีวีซี กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.25x3.30 ม. ชุด

2.11 งานบันได

บันได ST 1

 - บันไดลูกตั�ง-ลูกนอนทําผิวหินขัดกับที่ ม.

ม.

 - จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 5 ซม. ม.

 - พื�นชานพักทําผิวหินขัดกับที่ ตร.ม.

 - งานปูนทรายปรับระดับพื�นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ ตร.ม.

บันได ST 2

 - บันไดลูกตั�ง-ลูกนอน ทําผิวปาดเรียบ ม.

 - พื�นชานพักทําผิวปาดเรียบ ตร.ม.

 - จมูกบันได PVC. สําเร็จรูป ขนาดกว้าง 2 นิ�ว ม.

 - ราวกันตกไม้สังเคราะห์ทาสี ขนาด 1"x2" กรอบเหล็กกล่อง ม.

ขนาด            100x50x2.3 มม. และขนาด            50x50x2.3 มม.

 - ราวบันได สแตนเลสกลม ขนาด 2"x1.2 มม. กรุไม้อัด หนา 6 มม. ทําสีธรรมชาติ
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  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

ทาสีกันสนิมและทาทับด้วยสีนํ�ามัน

บันได ST 3

 - บันไดลูกนอน ผิวปูกระเบื�องเคลือบสี ขนาด 12"x12" สลับทรายล้าง ม.

 - บันไดลูกตั�งทําผิวทรายล้าง ม.

 - พื�นผิวทรายล้างเซาะร่อง กว้าง 2 ซม. @ 0.15 ม. ตร.ม.

 - งานปูนทรายปรับระดับพื�นผิวซีเมนต์ขัดหยาบ ตร.ม.

 - เสาและราวจับสแตนเลส Ø 2"   2 เส้น ม.

2.12  งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

 - โถส้วมนั่งราบเซรามิคเคลือบ ชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ ชุด

 - อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบ ชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ชุด

 - อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบ ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ ชุด

 - โถปัสสาวะชายเซรามิคเคลือบ พร้อมอุปกรณ์ ชุด

 - โถส้วมนั่งยองเซรามิคเคลือบ พร้อมอุปกรณ์ ชุด

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.50x0.60x5 มม. บาน

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x0.80x5 มม. บาน

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x1.10x5 มม. บาน

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x1.20x5 มม. บาน

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x1.50x5 มม. บาน

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x2.50x5 มม. บาน

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x2.70x5 มม. บาน

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x2.80x5 มม. บาน
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  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x2.90x5 มม. บาน

 - กระจกเงาอย่างดี ขนาด 0.80x3.35x5 มม. บาน

 - ที่ใส่ม้วนกระดาษชําระ STAINLESS  ชนิดติดลอย มีฝาปิด อัน

 - ชั�นวางของติดผนัง PVC สําเร็จรูป อัน

 - ตะขอแขวนผ้าโลหะปลอดสนิม อัน

 - ก๊อกนํ�าโลหะปลอดสนิม อัน

 - เคาน์เตอร์ คสล. ผิวบุหินแกรนิตดําอาฟริกา ม.

 - สายฉีดชําระ ชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์ว ชุด

 - ราวจับสแตนเลส ขนาด Ø 32 มม. สําหรับอ่างล้างหน้า ชุด

 - ราวจับสแตนเลส ขนาด Ø 32 มม. สําหรับโถส้วม ชุด

 - STOP VALVE ชุด

 - ผนังห้องนํ�าสําเร็จรูป หนา 25 มม. ทําจากแผ่น MFF ชุด

 - ( ด้านหน้า + ประตู + ด้านข้าง ) พร้อมอุปกรณ์

 - ผนังห้องนํ�าสําเร็จรูป หนา 25 มม. ทําจากแผ่น  MFF ชุด

( ด้านหน้า + ประตู ) พร้อมอุปกรณ์

2.13 งานทาสี

 - สีอะคริลิคภายใน ตร.ม.

 - สีอะคริลิคภายนอก ตร.ม.

 - สีพลาสติกภายนอก ตร.ม.

 - สีพ่นแกรนิต ตร.ม.
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

2.14 งานทางเท้าโดยรอบอาคาร

 - ทางเดินเท้าปูบล็อคทางเท้า  หนา 6 ซม. ปูสลับลาย ตร.ม.

 -คันหิน ค.ส.ล.สําเร็จรูป ขนาด 0.15 X 0.30 X 1.00 ม. ม.

2.15 งานเบ็ดเตล็ด

ชุด

 - ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม ทองเหลืองปัดเงากัดลาย ขนาด Ø 0.60 ม. ชุด

 - งานเวที พื�นไม้อัดซิเมนต์ หนา 20 มม.ปูด้วยแผ่นไม้ลามิเนต หนา 12 มม. งาน

โครงสร้างเหล็ก รูปพรรณ (รวมทาส)ี

 - งานป้องกันและกําจัดปลวกโดยระบบวางท่อ ตร.ม.

 - งานรั�วแท่นวาง COMPRESSOR ไม้สังเคราะห์ทาสี 1"x2" ม.

กรอบเหล็กกล่อง          100x50x2.3 มม. และ         50x50x2.3 มม.

ทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีนํ�ามัน

 - งานราวกันตกไม้สังเคราะห์ทาสี ขนาด  1"x2" กรอบเหล็ก            ม.

        50x50x2.3 มม. ทาสีกันสนิมทาทับด้วยสีนํ�ามัน

 - งานเคาน์เตอร์ไม้อัดยาง หนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื�อแข็ง 1"x2" ชุด

ผิวบุลามิเนต ขอบคิ�วไม้เนื�อแข็งขัดแต่งผิว

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม

รวมราคารายการที�  1 - 2

 เส้นลวดลายภายในทั�งหมดสีดํา พื�นหลังสีทอง ยกขอบ หนา 5.0 ซม.

 - ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม ทองเหลืองปัดเงากัดลาย ขนาด Ø 1.50 ม.

 เส้นลวดลายภายในทั�งหมดสีดํา พื�นหลังสีทอง ยกขอบ หนา 5.0 ซม.
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

3

3.1 COLD WATER SUPPLY

3.1.1 PIPE PPR (SDR. 11 PN. 10)

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1 1/4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA  2 นิ�ว ม.

 - FITTING & ACCESSORIES รวม

 - HANGER & SUPPORT รวม

 - TEST & COMMISSIONING รวม

3.1.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (BS-M)

 - ขนาด DIA 2 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ม.

 - FITTING & ACCESSORIES รวม

 - HANGER & SUPPORT รวม

ลําดับที� รายการ

งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

หมายเหตุหน่วยจํานวน ค่าวัสดุและแรงงาน
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ หมายเหตุหน่วยจํานวน ค่าวัสดุและแรงงาน

 - TEST & COMMISSIONING รวม

3.1.3 GATE VALVE (แรงดัน 125 PSI)

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 1 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 2 1/2 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ชุด

3.1.4 CHECK VALVE (แรงดัน 200 PSI)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

3.1.5 HOIS BIB

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ชุด

3.1.6 BALL VALVE (แรงดัน 125 PSI)

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ หมายเหตุหน่วยจํานวน ค่าวัสดุและแรงงาน

3.1.7 FOOT VALVE (แรงดัน 175 PSI)

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ชุด

3.1.8 FLEXIBLE CONNECTION (แรงดัน 250 PSI)

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ชุด

3.1.9 PRESSURE GAUGE ชุด

3.1.10 Y-STRAINER (แรงดัน 200 PSI)

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ชุด

3.1.11 AIR RELEASE VALVE (แรงดัน 300 PSI)

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ชุด

3.1.12 ELECTRODE SWITCH ชุด

3.1.13 WATER METER (มาตรฐาน กปภ.)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

3.1.14 PACKAGE BOOSTER PUMP SET (PBS) ชุด

 - BP 01, 02 CAP 2 x 24 CUM/HR.,TDH 28 M

 - PRESSURE DIAPHRAGM TANK 500 L.

 - PRESSURE  GAUGE

 - PRESSURE SWITCH x 2EA
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ หมายเหตุหน่วยจํานวน ค่าวัสดุและแรงงาน

 - DISCHAGE HEADER

 - PRESSURE REGURATING VALVE x 1EA

 - CONTROL FOR BOOSTER PUMP 2 x 4 HP

3.1.15 ถังเก็บนํ�าใต้ดิน คสล. สําเร็จรูป (คอนกรีตเสริมเหล็ก)

 - ถังเก็บนํ�า คสล. ความจุ ไม่น้อยกว่า 26,000 ลิตร ชุด

3.2 SOIL WASTE VENT SYSTEM

3.2.1 SOIL, WASTE &VENT PIPE (PVC. CLASS 8.5)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 2 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 6 นิ�ว ม.

 - FITTING & ACCESSORIES รวม

 - HANGER & SUPPORT รวม

 - TEST & COMMISSIONING รวม

3.2.2 WASTE WATER PIPE (HDPE SN 4)

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ม.

รวมราคารายการที� 3.1

 ( คิดค่างานอยูใ่นงานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้าง ประกอบอ่ืน ๆ ) 
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ หมายเหตุหน่วยจํานวน ค่าวัสดุและแรงงาน

 - ขนาด DIA 6 นิ�ว ม.

 - FITTING & ACCESSORIES รวม

 - HANGER & SUPPORT รวม

 - TEST & COMMISSIONING

3.2.3 FLOOR DRAIN (FD.)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

3.2.4 FLOOR CLEAN OUT PLUG (FCO.)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 6 นิ�ว ชุด

3.2.5 CLEAN OUT (CO.)

 - ขนาด DIA 2 1/2 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 6 นิ�ว ชุด

3.2.6 VENT THROUGH ROOF (VTR.)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ หมายเหตุหน่วยจํานวน ค่าวัสดุและแรงงาน

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

3.2.7 FLEXIBLE RUBBER

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ชุด

 - ขนาด DIA 6 นิ�ว ชุด

3.2.8 ถังบําบัดนํ�าเสียรวม  (คอนกรีตเสริมเหล็ก)

 - ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ไร้อากาศ ชุด

 - ขนาด  ความจุไม่น้อยกว่า 16,000 ลิตร เติมอากาศ ชุด

3.2.9 ถังดักไขมันสําเร็จรูป ตัวถังเป็น FRP. 

 - ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ชุด

3.3 STORM DRAIN SYSTEM

3.3.1 RAIN WATER PIPE  (PVC  CLASS  8.5)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ม.

 - FITTING & ACCESSORIES งาน

 - HANGER & SUPPORT งาน

 - TEST & COMMISSIONING งาน

รวมราคารายการที�  3.2

(คิดค่างานอยูใ่นงานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืน ๆ ) 
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ หมายเหตุหน่วยจํานวน ค่าวัสดุและแรงงาน

3.3.2 ROOF DRAIN (RD.)

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

3.3.3 GARDEN DRAIN

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

3.3.4 CLEAN OUT (CO.)

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

3.3.5 FLEXIBLE RUBBER

 - ขนาด DIA 3 นิ�ว ชุด

รวมราคารายการที� 3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง

รวมราคารายการที�  3.3

และป้องกันอัคคีภัย
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

4.1 MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

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

     - MCCB 3P 1000 AT/1250 AF 50kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 500 AT/600 AF 50kAIC 400V ตัว

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

     - MCCB 3P 200 AT/250 AF 50kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 60-100 AT/100 AF 50kAIC 400V ตัว

     - MCCB 3P 30 AT/100 AF 50kAIC 400V ตัว

     -CAPACITOR BANK 15kVAR 3PHASE 400V ตัว

     -MAGNETIC CONTACTOR 30kVAR 3PHASE 400V ตัว

     -POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEPS ตัว

     -DIGITAL POWER  METER ตัว

     -KWH METER 30(100)A 3PHASE 4W 230/400V, UNBALANCE TYPE ตัว

     -SURGE ARRESTER CLASS I+II ตัว

รวมราคารายการที� 4.1

4.2 DISTRIBUTION BOARD

4.2.1  PANEL DB1

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

ลําดับที� รายการ
จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน
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หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

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

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

     - MCCB 3P 175 AT/250 AF 18kAIC 400V ตัว

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

4.2.2  PANEL DB2

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

     - MCCB 3P 500 AT/600 AF 18kAIC 400V ตัว

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

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

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

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

4.2.3  PANEL DB3

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

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

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

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

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

4.2.4  PANEL DB4

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



แผ่นที่ 31

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

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

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

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

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

รวมราคารายการที� 4.2

4.3 LOAD CENTER

4.3.1 PANEL LC.1

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

             MCCB 3P 60AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

4.3.2   PANEL LC.2

            LOAD CENTER 42 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

            MCCB 3P 150AT 18kAIC 415V ตัว

            MINIATURE CB 1P 16AT 6kAIC 230V ตัว

            MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

4.3.3   PANEL LCA.1

             LOAD CENTER 18 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด



แผ่นที่ 32

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

             MCCB 3P 60AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

4.3.4   PANEL LCB.1

             LOAD CENTER 18 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 60AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

4.3.5   PANEL LCA.3

             LOAD CENTER 18 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 60AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

4.3.6   PANEL LCB.3

             LOAD CENTER 18 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 60AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 16AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว



แผ่นที่ 33

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

4.3.7   PANEL LAC.1

             LOAD CENTER 42 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 175AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

4.3.8   PANEL LAC.2/1

             LOAD CENTER 42 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 200AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

4.3.9   PANEL LAC.2/2

             LOAD CENTER 42 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 200AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

4.3.10  PANEL LAC.3/1

             LOAD CENTER 42 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 200AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 1P 32AT 6kAIC 230V ตัว



แผ่นที่ 34

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

4.3.11   PANEL LAC.3/2

             LOAD CENTER 42 SPACE 200A 3PHASE 4 WIRE 50HZ ชุด

             MCCB 3P 200AT 18kAIC 415V ตัว

             MINIATURE CB 1P 20AT 6kAIC 230V ตัว

             MINIATURE CB 3P 20AT 6kAIC 400V ตัว

รวมราคารายการที� 4.3

4.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

  -  IMC ø 1 1/4" ม.

  -  IMC ø 2" ม.

  -  IMC ø 3" ม.

  - IMC Ø 3 1/2" ม.

  -  EMT ø 1/2" ม.

   -  EMT ø 3/4" ม.

  -  ท่อเหล็กอ่อน ø 1/2" ม.

  -  เบ็ดเตล็ด รวม

รวมราคารายการที� 4.4



แผ่นที่ 35

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

4.5 สายไฟฟ้า

 - DIA 2.5 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - DIA 4 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - DIA 6 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - DIA 10 SQ.MM.IEC.01 ม.

 - DIA 16 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - DIA 25 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - DIA 50 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - DIA 95 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - DIA 120 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - DIA 185 SQ.MM. IEC.01 ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

รวมราคารายการที� 4.5

4.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

     - โคม 2*28 W. T5 หลอดฟลูออเรสเซต์ ตะแกรงอลูมิเนียมเงา ฝังฝ้าเพดาน ชุด

     - โคมเปลือย 1*28 W. T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ติดลอย ชุด

     - โคมเปลือย 1*14 W. T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ติดลอย ชุด

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

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



แผ่นที่ 36

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

     - โคมไฟ DOWN LIGHT ปรับมุมได้ หลอด PAR 38 LED 1*18-100 W. ชุด

     - โคม 1*28 W. T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ฝาครอบผลึกผิวส้ม ติดลอย ชุด

     - โคม 1*14 W. T5 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ฝาครอบผลึกผิวส้ม ติดลอย ชุด

     - โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน หลอด LED 2*6 W. สํารองไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชุด

     - ป้ายทางออกหนีไฟ หลอด LED 1*10 W. สํารองไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชุด

รวมราคารายการที� 4.6

4.7 SWITCH & RECEPTACLE

 - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

 - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

 - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

 - สวิทซ์ไฟฟ้า แบบ 2 ทาง 1 ช่อง ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

 - สวิทช์หรี่ไฟ 500 W  250 V. หน้ากากพลาสติก ฝังผนัง ชุด

  -  เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายดิน ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง



แผ่นที่ 37

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

  -  เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยวชนิดมีสายดิน ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

  รวมราคารายการที� 4.7

4.8 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และการต่อลงดิน

     - AIR TERMINAL ø 3/4" ยาว 2 ฟุต ชุด

     - GALVANIZED STEEL POLE ยาว 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั�งและสายยึดโยง ชุด

     - CABLE SADDLE สําหรับสายทองแดง 70 ตร.มม. ตัว

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

     - GROUND TEST BOX ชุด

     - 1*70 SQ.MM.BARE COPPER เมตร

     - PVC ø 1 1/4" เมตร

     - EXOTHERMIC WELD ชุด

รวมราคารายการที� 4.8

4.9 งานระบบโทรศัพท์ และเครือข่ายท้องถิ�น

     - TC.2  ขนาด 20 คู่สาย ชุด

     - เต้ารับโทรศัพท์ หน้ากากพลาสติกฝังผนัง ชุด

     - DATA RACK DR.1 ประกอบด้วย

       ตู้ 19" 9U WALL RACK  ชุด



แผ่นที่ 38

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

       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

       SWITCH 10/100/1000 48 PORTS, LAYER 2   ชุด

     - เต้ารับคอมพิวเตอร์และเต้ารับโทรศัพท์ หน้ากากพลาสติกฝังผนัง ชุด

     - TPEV  20 PAIR 0.65 MM. เมตร

     - สาย TIEV 4C 0.65 MM. เมตร

     - สาย UTP 4P CAT.6 เมตร

     - WIREWAY WxH 50x50 MM. เมตร

     - HDPE ø 1" เมตร

     - EMT ø 1/2" เมตร

     - EMT ø 3/4" เมตร

     - EMT ø 1" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบราง,ท่อและสาย รวม

รวมราคารายการที� 4.9



แผ่นที่ 39

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

4.10 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 - FIRE ALARM CONTROL PANEL 8 ZONE ชุด

 - GRAPHIC ANN. ชุด

 - FIRE ALARM BOX ชุด

 - SMOKE DETECTOR ชุด

 - HEAT DETECTOR ชุด

 - MANUAL STATION ชุด

 - HORN WITH STROBE LIGHT ชุด

 - 2.5 SQ.MM. FRC ม.

 - 1.5 SQ.MM. FRC ม.

  -  EMT ø 1/2" ม.

  -  EMT ø 3/4" ม.

 - ท่อเหล็กอ่อน ø 1/2" ม.

 - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย รวม

รวมราคารายการที� 4.10

4.11 งานระบบ SMATV

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

     - ตู้ HEAD END RACK ชุด

     - เครื่องรับสัญญาณ C-BAND ชุด



แผ่นที่ 40

หมายเหตุ

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ

จํานวน หน่วย หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน

     - เครื่องผสมสัญญาณ 10 ช่อง ชุด

     - SPLITTER  2 WAY ชุด

     - SPLITTER  6 WAY ชุด

     - TV  OUTLET ชุด

     - RG - 6 เมตร

     - EMT ø 1/2" เมตร

     - IMC ø 1/2" เมตร

     - อุปกรณ์ประกอบท่อและสาย รวม

รวมราคารายการที� 4.11

รวมราคารายการที� 4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร



แผ่นที่ 41

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

5.1 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ( AIR COOLED SPLIT TYPE )

5.1.1  งานท่อสารทําความเย็นของเครื�องปรับอากาศ

ท่อทองแดง TYPE L

 -   COPPER TUBE (ท่อขด) DIA  1/4" เมตร

 -   COPPER TUBE (TYPE L) DIA  3/8" เมตร

 -  COPPER TUBE (TYPE L) DIA  1/2" เมตร

 -   COPPER TUBE (TYPE L) DIA  5/8" เมตร

 -   COPPER TUBE (TYPE L) DIA  3/4" เมตร

 -   COPPER TUBE (TYPE L) DIA  7/8" เมตร

 -  FITTING , HANGER SUPPORT &  ACCESSORIES รวม

รวมราคารายการที� 5.1.1

5.1.2 ฉนวนหุ้มท่อนํ�ายา  Closed - formed (EPDM) 

 -   DIA  1/4" THICK 3/4" เมตร

 -   DIA  3/8" THICK 3/4" เมตร

 -   DIA  1/2" THICK 3/4" เมตร

 -  DIA  5/8" THICK 3/4" เมตร

 -   DIA  3/4" THICK 3/4" เมตร

หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานลําดับ รายการ จํานวน หน่วย
ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน



แผ่นที่ 42

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 -  DIA  7/8" THICK 3/4" เมตร

 -  ACCESSORIES รวม

รวมราคารายการที� 5.1.2

5.1.3  SIGHT GLASS 

 - DIA  3/8"  ( ให้ใช้ในแอร์ ขนาด 36000 BTU /HR ขึ�นไป ) ชุด

รวมราคารายการที� 5.1.3

5.1.4  FILTER DRIER

 -  DIA  1/4" ชุด

 -  DIA  3/8"  ชุด

รวมราคารายการที� 5.1.4

5.1.5     ท่อนํ�าทิ�ง (Drain Pipe)

 - ท่อ PVC  ø 20 mm.(3/4") ( Class 8.5 ) เมตร

 - ท่อ PVC  ø  25 mm.(1") ( Class 8.5 ) เมตร

 -  HANGER SUPPORT &  ACCESSORIES รวม

รวมราคารายการที� 5.1.5



แผ่นที่ 43

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

5.1.6 ฉนวนหุ้มท่อนํ�าทิ�ง (Closed - formed Plastic )

 - ขนาด  3/4" หนา 1/2" เมตร

 - ขนาด  1" หนา 1/2" เมตร

 -  ACCESSORIES รวม

รวมราคารายการที� 5.1.6

5.1.7 รางครอบท่อแอร์

 - ท่อหุ้ม

 - ฝาครอบ

 - ข้องงอโค้ง รวม

 - ข้องงอมุม 90 

 - ข้อต่อตรง

รวมราคารายการที� 5.1.7

5.1.8 งานระบบไฟฟ้าเครื�องปรับอากาศ

Wire

 - FCU Power Line ( THW  1 X 2.5 MM2 ) เมตร

สายสัญญาณ

 - Remoate  ( VCT 2-CORE 1.5 MM2 ) เมตร



แผ่นที่ 44

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

Conduit

 - EMT CONDUIT DIA 1/2" เมตร

 - FLEXIBLE CONDUIT DIA 1/2" เมตร

 - FITTING & HANGER & ACCESSORIES รวม

Safety switch ( Disconneting Means )

 - Fusible Safety Switch 2P/ 30A/ 240 V ชุด

 - Non - Fusible Safety Switch 3P/ 30A/ 600 V ชุด

รวมราคารายการที� 5.1.8

รวมราคารายการที� 5.1

5.2 พัดลมระบายอากาศ

5.2.1 ระบบท่อลม

 FLEXIBLE ROUND DUCT

 - ขนาด DIA 4" เมตร

 - ACCESSORIES รวม

รวมราคารายการที� 5.2.1

5.2.2 หัวจ่ายลมและหน้ากากกลม

EXHAUST AIR GRILLE (EAG)



แผ่นที่ 45

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานลําดับ รายการ จํานวน หน่วย

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - ขนาด 8"x4" ชุด

 - ฝาครอบระบายอากาศ  ขนาด 4 นิ�ว  ชุด

 - ACCESSORIES รวม

รวมราคารายการที� 5.2.2

5.2.3 งานระบบ ไฟฟ้า ควบคุม พัดลมระบายอากาศ รวม

รวมราคารายการที� 5.2.3

รวมราคารายการที� 5.2

รวมราคารายการที�  5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รวมราคารายการที�  1 - 5



แผ่นที่ 46

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน :  กลุ่มงานที� 3   งานภูมิทัศน์  ,  งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื�น ๆ

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา  / งานสิ่งก่อสร้างประกอบ (ภายนอก)

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 งานภูมิทัศน์

1.1 งานถมดิน , ปลูกหญ้า

 - งานถมดิน ลบ.ม.

 - ปลูกหญ้านวลน้อย ตร.ม.

1.2 งานปลูกต้นไม้

 - ต้นกว้านพะเยา วัดที่ขนาดลําต้นไม่น้อยกว่า 4 นิ�ว ต้น

ความสูงเหนือระดับพื�นดิน 1.00 ม.

 - ไม้พุ่ม บานบุรี  ( ต้นกล้าเลื�อยบนหลักสูง 1.00 ม. ) ต้น

รวมราคารายการที� 1 งานภูมิทัศน์

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

  แบบ  ปร.4

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน



แผ่นที่ 47

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

2 งานผังบริเวณ และสิ�งก่อสร้างประกอบอื�น ๆ

2.1 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารและบริเวณ

2.1.1 งานระบบระบายนํ�า (ภายนอก)

ท่อระบายนํ�า คสล. ชั�น 3

 - ขนาด DIA 0.30 ม. ม.

 - ขนาด DIA 0.40 ม. ม.

บ่อพัก คสล.

 - ขนาด 0.80 X 0.80 ม.  +  ฝา คสล. บ่อ

 - ขนาด 0.90 X 0.90 ม.  +  ฝา คสล. บ่อ

 - ขนาด 0.80 X 0.80 ม.  +  ฝาตะแกรงเหล็ก บ่อ

 - ขนาด 1.10 X 1.00 ม. +  ฝาตะแกรงเหล็ก (บ่อดักขยะ) บ่อ

รวมราคารายการที� 2.1.1 งานระบบระบายนํ�า (ภายนอก)

2.1.2 งานระบบท่อประปา (ภายนอก)

ท่อ HDPE PE 80 (PN 25)

 -  ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

 -  ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

 -   ขนาด DIA 1 นิ�ว ม.



แผ่นที่ 48

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

ท่อ HDPE PE 80 (PN 6.3)

 -  ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ม.

 -  ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

 -   ขนาด DIA 3 นิ�ว ม.

ท่อเหล็กอาบสังกะสี ( GSP ) BS-M

 -   ขนาด DIA 1 นิ�ว ม.

 - ข้อต่อ ข้องอ ต่าง ๆ รวม

 - อุปกรณ์ นํ�ายา และอื่น ๆ รวม

 - ทดสอบ ทําความสะอาด รวม

 - EXCAVATION & BACK FILL รวม

วาล์วต่าง ๆ

GATE VALVE (125 SPI)

 -  ขนาด DIA 1/2 นิ�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



แผ่นที่ 49

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

FLEXIBLE CONNECTOR (250 SPI)

 -  ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ชุด

 -   ขนาด DIA 2 นิ�ว ชุด

 -   ขนาด DIA 3นิ�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

 - ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่การประปาเรียกเก็บ

 -   FIRE HOSE CABINET ( OUT DOOR ) ชุด

รวมราคารายการที� 2.1.2 งานระบบท่อประปา (ภายนอก)

2.1.3 งานติดตั�งถังบําบัดนํ�าเสียสําเร็จรูป ( คอนกรีตเสริมเหล็ก )  

บ่อเกรอะ-บ่อกรองรวม 

 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  16,000 ลิตร ชนิดเกรอะ-กรองรวม เติมอากาศ ชุด

 - ปั�มเติมอากาศ ขนาด 120 ลิตร เครื่อง

 - ตู้ควบคุมปั�ม ตู้

( ดาํเนินการโดยผูว้า่จา้ง ) 



แผ่นที่ 50

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ชนิดเกรอะ-กรองรวมไร้อากาศ ชุด

 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ชนิดเกรอะ-กรองรวม ไร้อากาศ ชุด

รวมราคารายการที� 2.1.3 งานติดตั�งถังบําบัดนํ�าเสียสําเร็จรูป 

2.1.4 งานติดตั�งถังเก็บนํ�าใต้ดินสําเร็จรูป (คอนกรีตเสริมเหล็ก)

 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 26,000 ลิตร ชุด

รวมราคารายการที�  2.1.4 งานติดตั�งถังเก็บนํ�าใต้ดินสําเร็จรูป 

รวมราคารายการที� 2.1 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารและบริเวณ

2.2 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสารบริเวณ

2.2.1 ค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าฯ รวม

 - ค่าใช้จ่ายการไฟฟ้าได้แก่ ค่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน ,

ค่าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

 - ค่าธรรมเนียมต่อไฟ ,ค่าตรวจสอบอุปกรณ์และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ที่การไฟฟ้าเรียกเก็บ

2.2.2 เสาไฟฟ้า คอร. 12.0 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าแรงสูง ต้น



แผ่นที่ 51

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

2.2.3 หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์

  - TRANSFOMER 630 KVA. 22 KV. 230-400 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ชุด

 OIL IMMERSED TYPE พร้อมกล่องครอบ และชุดเสา - นั่งร้านหม้อแปลง 

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบชุด

2.2.4 สายไฟฟ้า

 -   สายไฟฟ้าแรงสูง สาย SAC DIA 50 SQ.MM. 25 KV ม.

 -   เบ็ดเตล็ด รวม

2.2.5 ตู้ควบคุมไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์ ชุด

2.2.6 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

 -   ท่อ HDPE PN6 

          - ขนาด DIA 1 1/4  นิ�ว ม.

          - ขนาด DIA 1 1/2  นิ�ว ม.

          - ขนาด DIA 4 นิ�ว ม.

 - ท่อ PVC

          - ขนาด DIA 1 1/4 นิ�ว ม.

 -   เบ็ดเตล็ด รวม

2.2.7 สายไฟฟ้าแรงตํ่า

  - สายไฟฟ้า NYY   แรงดัน 750 V 70◦C

          - ขนาด DIA   1C - 4   SQ.MM ม.

          - ขนาด DIA   1C - 10   SQ.MM ม.



แผ่นที่ 52

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

          - ขนาด DIA   1C - 16   SQ.MM ม.

  - สายไฟฟ้า CV 0.6/1 KV.

          - ขนาด DIA  240 SQ .MM. ม.

 - สายทองแดงเปลือย DIA 70 SQ.MM. ม.

 -   เบ็ดเตล็ด รวม

2.2.8 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

 - ดวงโคมไฟถนนตัวโคมทําด้วย DIE CAST ALUMINIUM (IP55) ชุด

ตัวสะท้อนแสง อลูมิเนียมฝาครอบกระจกทนความร้อน พร้อมซีลยาง

ป้องกันนํ�า หลอด HIGH PRESSURE SODIUM 1x150วัตต์ (HPS)

และเสาไฟฟ้า  GALVANIZED STEEL สูง 4.00 ม. พร้อมฐาน 

เสาคอนกรีตและอุปกรณ์

 - ดวงโคมไฟถนนแบบกิ่งคู่ ตัวโคมทําด้วย DIE CAST ALUMINIUM ชุด

(IP.55) ตัวสะท้อนแสงอลูมิเนียม หลอด HIGH PRESSURE SODUIM 

1x400 วัตต์ (HPS) และเสาไฟฟ้า GALVANIZED STEEL สูง 12.00 ม.

พร้อมฐานเสาคอนกรีตและอุปกรณ์

 - ดวงโคมไฟ BOLLARD LAMP (IP55) ชุด

     เสาโคมทําด้วย DIE CAST ALUMINIUM  สูง 1.00 ม.หลอด COMPACT 

     FLUORESCENT 1X18 วัตต์ พร้อมฐาน เสาคอนกรีตและอุปกรณ์

 - ดวงโคมไฟ FLOOD LIGHT (IP65) ตัวโคมและกรอบทําด้วย  DIE CAST ชุด

    ALUMINIUM ไม่เป็นสนิมพ่นและอบสีฝุ่นสีดํา ตัวสะท้อนแสงทําจาก



แผ่นที่ 53

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

 อลูมิเนียม ฝาครอบทําจากกระจกทนความร้อน พร้อมซีลยางป้องกันนํ�า 

พร้อมอุปกรณ์ติดตั�งในตัวโคม สามารถปรับมุมส่องสว่างได้ 

หลอด METAL HALIDE 1 x 250 วัตต์

2.2.9 งานเบ็ดเตล็ด ประกอบระบบไฟฟ้า

 - บ่อพักสาย HAND HOLE บ่อ

2.2.10 งานเมนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

 - ท่อ HDPE PN 6   ขนาด DIA  1 1/4  นิ�ว ม.

 - สาย AP FIG. 820 คู่สาย DIA 0.65 มม. ม.

 - สาย Fiber Optic ชนิด Multi Mode ใช้ภายนอกอาคาร ขนาด 50/125 UM. ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

รวมราคารายการที� 2.2 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสารบริเวณ

2.3 งานรั�ว , ป้อมยาม , ถนน , ทางเท้า  ฯลฯ

( B ) ถนน  และลานจอดรถ คสล. หนา 0.15ม.พร้อมตีเส้นจราจร งาน

(พื�นที่ตามรูปแบบ 1,567.00 ตรม.)

( C ) ป้ายชื่อโครงการ งาน

( D ) งานรั�วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2.00 ม. และประตูรั�ว งาน

บานเลื่อนเหล็กกว้าง 6.00 ม. (ความยาวตามรูปแบบ 94.80 ม.)

( E ) งานรั�วอิฐบล็อก สูง 2.00 ม. แบบที่ 2  (ความยาวตามรูปแบบ 221.58 ม.) งาน



แผ่นที่ 54

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

ราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงาน

( F ) ศาลาพักคอย พร้อมห้องนํ�าสําหรับประชาชน งาน

( G ) ป้อมยามแบบมีห้องนํ�า งาน

( H ) โรงจอดรถยนต์ 6 คัน งาน

( I ) เสาธงสูง 14.00 ม. (ชนิดท่อนเดียว ) งาน

 - งานทางเท้าปูบล็อกทางเท้าคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 20x20x6 ซม. สีเทา ตร.ม.

 - งานคันหินคอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม. ม.

 - ขอบกันล้อรถยนต์ คสล. ยาว 2.00 ม. อัน

 - งานทาสีเครื่องหมายจราจร (บนถนน) จุด

 - งานทาสีเครื่องแบ่งช่องที่จอดรถ ม.

รวมราคารายการที� 2.3 งานรั�ว,ป้อมยาม,ถนน,ทางเท้า ฯลฯ

รวมราคารายการที� 2 งานผังบริเวณและสิ�งก่อสร้างประกอบอื�นๆ

รวมราคารายการที� 1 - 2 งานภูมิทัศน์ ,งานผังบริเวณ และสิ�งก่อสร้างประกอบอื�น ๆ



แผ่นที่  55

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 3   (งานภูมิทัศน์ , งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ ) แบบ ปร.4

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 ถนน และลานจอดรถ คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตร.ม.

2 หินคลุกบดอัดแน่น ลบ.ม.

3 ทรายหยาบรองพื�นอัดแน่น ลบ.ม.

4 อื่นๆ

รวมเป็นเงินทั�งสิ�น

ค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา/  B. ถนน และลานจอดรถ คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมตีเส้นจราจร (พื�นที่ตามรูปแบบ 1,567.00 ตารางเมตร)

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุ



แผ่นที่  56

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 3   (งานภูมิทัศน์ , งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ ) แบบ ปร.4

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

1.2 ทรายหยาบอัดแน่นรองก้นฐานราก ลบ.ม.

1.3 งานเสาเข็ม

 -  เสาเข็ม คอร.           -   0.15 X 0.15 X 5.00 ม. (SL = 1.5 ตัน/ต้น) ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม          - 0.15 X 0.15 ม.  ต้น

 - อื่นๆ

1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ตร.ม.

 - ค่าแรงไม้แบบ ตร.ม.

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต ( 30 % ) ลบ.ฟ.

 - ตะปู กก.

 - คอนกรีตหยาบรองท้องแบบ ตร.ม.

หมายเหตุ

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา  C. ป้ายชื่อโครงการ

ลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงานหน่วยรายการ จํานวน



แผ่นที่  57

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงานหน่วยรายการ จํานวน

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 

 -  RB Ø 6 มม. SR-24  กก.

 -  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย   SD-40   

 -   DB Ø 12 มม. SD-40   กก.

 -   DB Ø 16 มม. SD-40   กก.

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก.

1.6 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' =  180 ksc. (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

 - อื่นๆ 

1.7 งานอื่นๆ

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

 - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ตร.ม.

 - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.075 X 0.10 ม. ม.

2.2 งานฉาบปูน

 - ผิวผนังฉาบปูนเรียบ ตร.ม.

รวมราคารายการที� 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม



แผ่นที่  58

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุลําดับที� ค่าวัสดุและแรงงานหน่วยรายการ จํานวน

 - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ตร.ม.

 - บัวปูนปั�น คสล. ม.

 - ทับหลังปูนปั�น คสล. ม.

2.3 งานผิวผนังบุด้วยวัสดุแผ่น

 - ผิวผนังบุหินแกรนิตแดงไทย ตร.ม.

2.4 งานทาสี

 - สีอะครีลิก 100% ชนิดทาภายนอก ตร.ม.

2.5 งานเบ็ดเตล็ดอื�นๆ

 - ตรากระทรวงยุติธรรม วัสดุไฟเบอร์ กลาส Ø 0.50 ม. อัน

   ทาสีทอง พื�นในสีกรมท่า

 - ตัวอักษรสแตนเลสนูน (รายละเอียดตามแบบ) งาน

3 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

3.1 ดวงโคมแก้ว Ø 8 นิ�ว จํานวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ งาน

และงานเดินสายไฟฟ้า

รวมราคารายการที� 3 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม

รวมราคารายการที�  1 - 3



แผ่นที่  59

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 3   (งานภูมิทัศน์ , งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ ) แบบ ปร.4

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

1.2 ทรายหยาบอัดแน่นรองก้นฐานราก ลบ.ม.

1.3 งานเสาเข็ม

 -  เสาเข็ม คอร.           -   0.15 X 0.15 X 12.00 ม.  (SL = 5.0 ตัน/ต้น) ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม          - 0.15 X 0.15 ม.  ต้น

 - อื่นๆ

1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ตร.ม.

 - ค่าแรงไม้แบบ ตร.ม.

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต ( 30 % ) ลบ.ฟ.

 - ตะปู กก.

 - คอนกรีตหยาบรองท้องแบบ ตร.ม.

หน่วย

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา / D. งานรั�วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2.00 เมตร และประตูรั�วกว้าง 6.00 เมตร (ความยาวตามรูปแบบ 94.80 เมตร)

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงาน



แผ่นที่  60

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงาน

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 

 -  RB Ø 6 มม. SR-24  กก.

 -  RB Ø 9 มม. SR-24 กก.

 -  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย   SD-40   

 -   DB Ø 12 มม. SD-40   กก.

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก.

1.6 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ลบ.ม.

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

 - อื่นๆ 

1.7 งานอื่นๆ

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

 - ผนังซีเมนต์บล็อก ขนาด 0.19 X 0.39 ม. หนา 7 ซม. ตร.ม.

 - เสาเอ็น คสล. ขนาด 0.10 X 0.15 ม. ม.

2.2 งานตกแต่งผิวผนังและโครงสร้าง

 - ผิวฉาบเรียบทําผิวทรายล้าง ตร.ม.

รวมราคารายการที� 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม



แผ่นที่  61

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงาน

 - ฉาบปูนทรายรองพื�น (เตรียมผิว) ตร.ม.

2.3 งานรั�วเหล็ก

 - Steel Plate หนา 5 มม. กว้าง 2 ซม. กก.

2.4 งานทาสี

 - สีพ่นนํ�ามัน ตร.ม.

2.5 งานประตูรั�วพร้อมอุปกรณ์

 - ประตูรั�วเหล็ก บานเลื�อนกว้าง 6.00 ม. และประตูเล็ก บานเปิด งาน

กว้าง 0.75 ม. พร้อมอุปกรณ์

2.6 งานอื�นๆ

3 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

3.1 ดวงโคมแก้ว Ø 8 นิ�ว จํานวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ งาน

และงานเดินสายไฟฟ้า

รวมราคารายการที� 3 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

รวมราคารายการที�  1 - 3

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม



แผ่นที่  62

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 3   (งานภูมิทัศน์ , งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ ) แบบ ปร.4

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

1.2 ทรายหยาบอัดแน่นรองก้นฐานราก ลบ.ม.

1.3 งานเสาเข็ม

 -  เสาเข็ม คอร.           -   0.15 X 0.15 X 5.00 ม.  (SL = 1.5 ตัน/ต้น) ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม          - 0.15 X 0.15 ม.  ต้น

 - อื่นๆ

1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ตร.ม.

 - ค่าแรงไม้แบบ ตร.ม.

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต ( 30 % ) ลบ.ฟ.

 - ตะปู กก.

 - คอนกรีตหยาบรองท้องแบบ ตร.ม.

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา /  E. งานรั�วอิฐบล็อค สูง 2.00 เมตร แบบที่ 2 (ความยาวตามรูปแบบ 221.58 เมตร)

ค่าวัสดุและแรงงานหน่วย หมายเหตุลําดับที� รายการ จํานวน



แผ่นที่  63

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงานหน่วย หมายเหตุลําดับที� รายการ จํานวน

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 

 -  RB Ø 6 มม. SR-24  กก.

 -  RB Ø 9 มม. SR-24 กก.

 -  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย   SD-40   

 -   DB Ø 12 มม. SD-40   กก.

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก.

1.6 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' =  210 ksc. (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

 - อื่นๆ 

1.7 งานอื่นๆ

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

 - ผนังซีเมนต์บล็อก ขนาด 0.20 X 0.40 ม. หนา 7 ซม. ตร.ม.

  ฉาบเซาะร่องและแต่งแนว

2.2 งานฉาบปูน

 - แต่งผิวเซาะร่องเสา ขนาด 1"x1" ม.

 - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ตร.ม.

รวมราคารายการที� 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม



แผ่นที่  64

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงานหน่วย หมายเหตุลําดับที� รายการ จํานวน

2.3 งานทาสี

 - สีอะครีลิก 100 % ชนิดทาภายนอก ตร.ม.

2.4 งานอื�นๆ

รวมราคารายการที�  1 - 2

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม



แผ่นที่  65

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 3   (งานภูมิทัศน์ , งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ ) แบบ ปร.4

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

1.2 ทรายหยาบอัดแน่นรองก้นฐานราก ลบ.ม.

1.3 ทรายหยาบอัดแน่นรองพื�น ลบ.ม.

1.4 งานเสาเข็ม

 -  เสาเข็ม คอร.           -   0.15 X 0.15 X 12.00 ม.  (SL = 5.0 ตัน/ต้น) ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม          - 0.15 X 0.15 ม.  ต้น

 - อื่นๆ

1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ตร.ม.

 - ค่าแรงไม้แบบ ตร.ม.

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต ( 30 % ) ลบ.ฟ.

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา /  F  ศาลาพักคอยพร้อมห้องนํ�า สําหรับประชาชน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย



แผ่นที่  66

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - ไม้คํ�ายันไม้แบบหล่อคอนกรีต ยาว 3.00 ม. ต้น

 - ตะปู กก.

1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 

 -  RB Ø 6 มม. SR-24 กก.

 -  RB Ø 9 มม. SR-24 กก.

 -  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย   SD-40   

 -   DB Ø 12 มม. SD-40   กก.

 -   DB Ø 16 มม. SD-40 กก.

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก.

1.7 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ลบ.ม.

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

 - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ (ผสมนํ�ายากันซึม) fc' =  240 ksc. ลบ.ม.

   (ทรงกระบอก)

1.8 งานโครงหลังคาเหล็ก

 - ท่อเหล็กดํา Ø 3" X 4 มม. (8.39 กก./ม.) กก.

 - ท่อเหล็กดํา Ø 1 1/2" X 3.2 มม. (3.58 กก./ม.) กก.

 - เหล็กตัวซี [ -125 X 50 X 20 X 4.0 มม. (7.50 กก./ม.) กก.
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - Anchor Bolts Ø 15 มม. ยาว 0.40 ม. ชุด

 - Anchor Bolts Ø 22 มม. ยาว 0.40 ม. ชุด

 -  เหล็กแผ่นหนา 9 มม. กก.

 -  เหล็กแผ่นหนา 6 มม. กก.

 - สีกันสนิม และสีนํ�ามันโครงหลังคาเหล็ก ตร.ม.

1.9 งานอื่นๆ

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานมุงหลังคา

 - หลังคากระเบื�องเนื�อไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 60 X 80 X 0.6 ซม. ตร.ม.

 - ครอบสันหลังคา ม.

 - ครอบสันตะเฆ่ ม.

 - รางนํ�าตะเฆ่ราง ม.

 - ตะปูเกลียวยึดแป กล่อง

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื�อง กล่อง

 - ค่าแรงมุงกระเบื�อง ตร.ม.

 - แผ่นรองใต้ครอบ กล่อง

รวมราคารายการที� 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - เชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 1.7 ซม. กว้าง 20 ซม. ม.

   + ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 1.7 ซม. กว้าง 15 ซม.

 - แปเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.7 มม. ตร.ม.

2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน

 - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื�น ฉาบรอยต่อเรียบ ตร.ม.

   โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี

 - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื�น ตร.ม.

   โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี T-BAR @ 0.60 X 0.60 ม.
#

2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

 - ผนังก่ออิฐมอญหนาครึ่งแผ่น ตร.ม.

 - ผนังบล๊อคแก้ว ขนาด 0.20 X 0.20 X 0.07 ม. ก้อน

 - เสาเอ็นและทับหลัง คสล.  ขนาด 0.075 x 0.10 ม. ม.

2.4 งานตกแต่งผิวผนัง

 - ผนังกระเบื�องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8 X 8 นิ�ว ตร.ม.

 - งานฉาบปูนทรายรองพื�น (เตรียมผิ) ตร.ม.

2.5 งานฉาบปูน

 - งานฉาบปูนเรียบผนัง ตร.ม.

 - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ตร.ม.



แผ่นที่  69

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - เซาะร่องเส้น PVC. ขนาด 15 มม. ม.

 - บัวคสล. กว้าง 0.10 ม. ม.

2.6 งานตกแต่งผิวพื�น

 - พื�น คสล. ทําผิวปาดเรียบ ตร.ม.

2.7 งานผิวพื�นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย

 - พื�นปูกระเบื�องดินเผา เคลือบเซรามิค ขนาด 8 X 8 นิ�ว ตร.ม.

 - งานปูนทรายปรับระดับพื�นผิว ซีเมนต์ขัดหยาบ ตร.ม.

2.8 งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ

 - ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70 X 2.00 ม. ชุด

   วงกบและบานประตู พีวีซ.ี ตอนล่างมีเกล็ดระบายอากาศ

ชุด

    วงกบและกรอบบานเหล็กรีดเย็นเคลือบสี

ชุด

    วงกบและกรอบบานเหล็กรีดเย็นเคลือบสี

2.9  งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

 - โถส้วมนั่งราบเซรามิคเคลือบ ชนิดราดนํ�า ชุด

 - อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบ ชนิดฝังเคาน์เตอร์ ชุด

 - โถปัสสาวะเซรามิคเคลือบ ชนิดแขวนผนัง ชุด

 - เคาน์เตอร์ คสล. อ่างล้างหน้า ขนาด 0.60 X 1.00 ม. ชุด

 - น1 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 X 0.60 ม. กระจกใสสีชา หนา 5 มม.

 - น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.70 X 1.05 ม. กระจกใสสีชา หนา 5 มม.
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

   บุกระเบื�องเซรามิค ขนาด 8 X 8 นิ�ว

 - ที่เก็บนํ�า คสล. บุกระเบื�องเซรามิค ขนาด 8 X 8 นิ�ว ชุด

 - กระจกเงาอย่างดี ชุด

 - ชั�นวางของติดผนัง ชุด

 - STOP VALVE ชุด

2.10 งานทาสี

 - สีอะครีลิก ชนิดทาภายนอก 100% ตร.ม.

 - สีนํ�าพลาสติก ชนิดทาภายใน ตร.ม.

 - TEXTURE สายปล่อยเคลือบสี ตร.ม.

2.11 งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

 - ม้านั่ง คสล. ขนาด 0.45 X 1.775 ม. บุผิวด้วยกระเบื�องดินเผาเคลือบ ชุด

   เซรามิค ขนาด 8 X 8 นิ�ว

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม

รวมราคารายการที�  1 - 2 
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

3

3.1 งานเดินท่อโสโครก, ท่อนํ�าทิ�ง และท่อระบายอากาศ

3.1.1 ท่อ PVC ชั�นคุณภาพ 8.5

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1 นิ�ว ม.

3.1.2 FLOOR DRAIN  (FD.)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.1.3 FLOOR CLEAN OUT (FCO.)

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ตัว

3.1.4 AIR VENT CAP (VTR)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.1.5  FLEXIBLE RUBBER

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ตัว

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.1.6 ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ รวม

3.1.7 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ, นํ�ายา และอื่นๆ รวม

3.1.8 ทดสอบ ทําความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

3.1.9 อื่นๆ

3.2 งานเดินท่อประปา

3.2.1 ท่อ PE. PN.6

 - ขนาด DIA 1 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

3.2.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.) CLASS B

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

3.2.3 GATE VALVE (125 PSI)

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ตัว

3.2.4 ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ รวม

3.2.5 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ, นํ�ายา และอื่นๆ รวม

3.2.6 ทอดสอบ ทําความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม

3.2.7 อื่นๆ

รวมราคารายการที� 3.1

รวมราคารายการที� 3.2

 (คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณและสิง่ก่อสร้าง
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

3.3 ถังบําบัดนํ�าเสียสําเร็จรูป

3.3.1 ถังบําบัดนํ�าเสียรวมไร้อากาศ (คอนกรีตเสริมเหล็ก)

 - ขนาด 3,000 ลิตร ชุด

3.3.2 บ่อปลอก Ø 1.00 ม. ชุด

3.3.3 บ่อพักคสล. ขนาด 0.72 X 0.72 ม. ชุด

4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

4.1 งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้า

ตู้LC

 - ตู้ CONSUMER UNIT.100A 6 ช่อง 10KA. 240V. ชุด

 - MAIN. CB 2P 40 AT./100AF IC 10KA. 240V. ชุด

 - CB 1P. 16AT. IC 6 KA. 230 V. ชุด

 - CB 1P. 20AT. IC 6 KA. 230 V. ชุด

 - CB 1P. 30AT. IC 6 KA. 230 V. ชุด

รวมราคารายการที� 3 งานระบบประปาและสุขาภิบาล

รวมราคารายการที� 3.3

รวมราคารายการที�  4.1

 (คิดค่างานอยูใ่นงานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ) 
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว EMT ม.

 - ท่อเหล็ก Flexible DIA 1/2 นิ�ว ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

 - อื่นๆ

4.3 สายไฟฟ้า

 - สาย THW แรงดัน 750โวลท์ 70 C◦ 

 - ขนาด DIA 4 มม
2
 
      

THW. ม.

 - ขนาด DIA 2.5 มม
2
 
 
THW. ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

 - ดวงโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กตะแกรงกันแตกอลูมิเนียม สะท้อนแสง ชุด

    หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 X 36 วัตต์

 - ดวงโคมไฟฟ้าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 X 18 วัตต์ ชุด

    แบบมีครอบพลาสติก

 - ดวงโคมไฟดาวน์ไลน์ ขนาด 18 W. ø 0.15 ม. ชุด

รวมราคารายการที� 4.2

รวมราคารายการที� 4.3

รวมราคารายการที� 4.4

 (คิดคา่งานอยูใ่น



แผ่นที่  75

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

4.5 สวิตซ์และเต้ารับ

 - สวิทซ์ทางเดียว 2 ช่อง ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

 - สวิทซ์ ทางเดียว3 ช่อง ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

  -  เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์ ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

           รวมราคารายการที� 4.5

รวมราคารายการที�  4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

รวมราคารายการที�  1 - 4

 (คิดคา่งาน (คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณ และสิง่ก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ) 
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 3   (งานภูมิทัศน์ , งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ ) แบบ ปร.4

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

1.2 ทรายหยาบอัดแน่นรองก้นฐานราก ลบ.ม.

1.3 งานเสาเข็ม

 - เสาเข็ม คอร.           -   0.15 X 0.15 X 6.00 ม.  (SL = 1.7 ตัน/ต้น) ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม          - 0.15 X 0.15 ม.  ต้น

1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ตร.ม.

 - ค่าแรงไม้แบบ ตร.ม.

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต ( 30 % ) ลบ.ฟ.

 - ไม้คํ�ายันไม้แบบหล่อคอนกรีต ยาว 3.00 ม. ต้น

 - ตะปู กก.

หน่วยรายการ

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา/ G. ป้อมยามแบบมีห้องนํ�า

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 

 -  RB Ø 6 มม. SR-24 กก.

 -  RB Ø 9 มม. SR-24 กก.

 -  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย   SD-40   

 -   DB Ø 12 มม. SD-40   กก.

 -   DB Ø 16 มม. SD-40 กก.

 -   DB Ø 20 มม. SD-40 กก.

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก.

1.6 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ลบ.ม.

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

1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก

 - เหล็ก   -100 X 50 X 2.3 มม. (5.14 กก./ม.) กก.

 - เหล็ก   -50 X 50 X 2.3 มม. (3.34 กก./ม.) กก.

 - เหล็กแผ่น หนา 5 มม. กก.

 - สีกันสนิม และสีนํ�ามันโครงหลังคาเหล็ก ตร.ม.

1.8 ทรายหยาบราดนํ�าอัดแน่นรองพื�น ลบ.ม.
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

1.9 งานอื่นๆ

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานมุงหลังคา

 - หลังคากระเบื�องไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 60 X 80 X 0.6 ซม. ตร.ม.

 - ครอบสันหลังคา ม.

 - ครอบสันตะเฆ่ ม.

 - ตะปูเกลียวยึดแป กล่อง

 - ตะปูเกลียวยึดกระเบื�อง กล่อง

 - ค่าแรงมุงกระเบื�อง ตร.ม.

 - แผ่นรองใต้ครอบ กล่อง

 - เชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 1.7 ซม. กว้าง 20 ซม. ม.

   + ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 1.7 ซม. กว้าง 15 ซม.

 - แปเหล็กชุบสังกะสี หนา 0.7 มม. ตร.ม.

รวมราคารายการที� 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน

 - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี ตร.ม.

   โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี

ตร.ม.

2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ

 - ผนังก่ออิฐมอญหนาครึ่งแผ่น ตร.ม.

 - เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.075 x 0.10 ม. ม.

2.4 งานผิวผนังบุด้วยวัสดุแผ่น

 - ผนังกระเบื�องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8 X 8 นิ�ว ตร.ม.

 - งานปูนทรายรองพื�น (เตรียมผิว) ตร.ม.

2.5 งานฉาบปูน

 - งานฉาบปูนเรียบผนัง ตร.ม.

 - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ตร.ม.

 - เซาะร่องเส้น PVC. ขนาด 15 มม. ม.

2.6 งานตกแต่งผิวพื�น

 - พื�น คสล. ทําผิวปาดเรียบ ตร.ม.

2.7 งานผิวพื�นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย

 - พื�นปูกระเบื�องดินเผา เคลือบเซรามิค ขนาด 8 X 8 นิ�ว ตร.ม.

 - ฝ้าอลูมิเนียมอบสีตีชิด โครงเคร่าเหล็ก LG
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

 - งานปูนทรายปรับระดับพื�นผิว ซีเมนต์ขัดหยาบ ตร.ม.

2.8 งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ

 - ป1 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 X 2.00 ม. บานไม้อัดสัก ชุด

   ชนิดกันนํ�า วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 X 4 นิ�ว (พร้อมทาส)ี

ชุด

   วงกบและบานประตู พีวีซ.ี

 - น1 หน้าต่างชุดบานเกล็ดปรับมุม ขนาด 2-0.75 X 1.00 ม. ชุด

กระจกใส หนา 5 มม. วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 X 4 นิ�ว (พร้อมทาส)ี

 - น2 หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย ขนาด 0.70 X 0.50 ม. ชุด

กระจกฝ้า หนา 5 มม. วงกบไม้เนื�อแข็ง ขนาด 2 X 4 นิ�ว  (พร้อมทาส)ี

2.9  งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

 - โถส้วมนั่งราบเซรามิคเคลือบ ชนิดชักโครก ชุด

 - อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบ ชนิดแขวน ชุด

 - ฝักบัวอาบนํ�าสายอ่อน พร้อมวาล์ว เปิด - ปิด ชุด

 - ฝักบัวชําระสายอ่อน พร้อมวาล์ว ชุด

 - ที่ใส่สบู่เซรามิคเคลือบ ชุด

 - ที่ใส่กระดาษชําระเซรามิคเคลือบ ชุด

 - ราวแขวนผ้า ชุด

 - ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 X 2.00 ม. 
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

 - ก๊อกนํ�าโลหะปลอดสนิม ชุด

 - กระจกเงาอย่างดี ชุด

 - ชั�นวางของติดผนัง ชุด

 - STOP VALVE ชุด

2.10 งานทาสี

 - สีอะครีลิก 100% ชนิดทาภายนอก ตร.ม.

 - สีนํ�าพลาสติก ชนิดทาภายใน ตร.ม.

 - TEXTURE สายปล่อยเคลือบสี ตร.ม.

2.11 งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ชุด

   ขนาด 8 X 8 นิ�ว

รวมราคารายการที�  1 - 2 

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม

 - เคาน์เตอร์ คสล.  ขนาด 0.50 X 3.00 ม. บุผิวด้วยกระเบื�องดินเผาเคลือบเซรามิค
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หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

3

3.1 งานเดินท่อโสโครก, ท่อนํ�าทิ�ง และท่อระบายอากาศ

3.1.1 ท่อ PVC ชั�นคุณภาพ 8.5

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1 1/2 นิ�ว ม.

3.1.2 FLOOR DRAIN  (FD.)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.1.3 FLOOR CLEAN OUT  (FCO.)

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ตัว

3.1.4 AIR VENT CAP (VTR)

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.1.5  FLEXIBLE RUBBER

 - ขนาด DIA 4 นิ�ว ตัว

 - ขนาด DIA 2 นิ�ว ตัว

3.1.6 ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ รวม

3.1.7 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ, นํ�ายา และอื่นๆ รวม

3.1.8 ทดสอบ ทําความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม

3.1.9 อื่นๆ

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

รวมราคารายการที�  3.1

 (คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณและสิง่ก่อสร้าง



แผ่นที่  83

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

3.2 งานเดินท่อประปา

3.2.1 ท่อ PE. PN.6

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

3.2.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GSP.) CLASS B

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ม.

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ม.

3.2.3 GATE VALVE (125 PSI)

 - ขนาด DIA 3/4 นิ�ว ตัว

3.2.4 ก๊อกนํ�าเตี�ย (HB)

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว ตัว

3.2.5 ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ รวม

3.2.6 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ, นํ�ายา และอื่นๆ รวม

3.2.7 ทอดสอบ ทําความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ รวม

3.3 ถังบําบัดนํ�าเสียสําเร็จรูป

3.3.1 ถังบําบัดนํ�าเสียรวมไร้อากาศ (คอนกรีตเสริมเหล็ก)

 - ขนาด 1,600 ลิตร ชุด

3.3.2 บ่อปลอก Ø 1.00 ม. ชุด

รวมราคารายการที� 3 งานระบบประปาและสุขาภิบาล

รวมราคารายการที� 3.2

รวมราคารายการที� 3.3

 (คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณและสิง่ก่อสร้าง

 (คิดค่างานอยูใ่นงานผงับริเวณและส่ิงก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ) 



แผ่นที่  84

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

4.1 งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้า

 - LOAD CENTER พร้อม CIRCUIT BREAKER 10A ชุด

4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

 - ขนาด DIA 1/2 นิ�ว EMT ม.

 - ท่อเหล็ก Flexible  DIA 1/2 นิ�ว EMT ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

 - อื่นๆ

4.3 สายไฟฟ้า

 - ขนาด DIA 4 มม
2
 
      

THW. ม.

 - ขนาด DIA 2.5 มม
2
 
 
THW. ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

 - ดวงโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กตะแกรงกันแตกอลูมิเนียม ชุด

    หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 X 36 วัตต์

รวมราคารายการที� 4.3

รวมราคารายการที� 4.2

รวมราคารายการที� 4.1

 (คิดคา่งานอยูใ่น



แผ่นที่  85

หมายเหต ุ - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หน่วยรายการ ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที� จํานวน

 - ดวงโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กขาสปริง ชุด

    หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 X 36 วัตต์

 - ดวงโคมไฟฟ้ากล่องเหล็กขาสปริง ชุด

    หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 X 18วัตต์

 - อื่นๆ

4.5 สวิตซ์และเต้ารับ

 - สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง  ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

  -  เต้ารับไฟฟ้าคู่แบบมีกราวด์ ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

หน้ากากพลาสติกฝังผนัง

  

รวมราคารายการที�  1 - 4

 รวมราคารายการที� 4.5

รวมราคารายการที� 4.4

รวมราคารายการที�  4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

 (คิดคา่งาน (คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณ และสิง่ก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ) 



แผ่นที่  86

หมายเหต ุ 

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 3   (งานภูมิทัศน์ , งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ ) แบบ ปร.4

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

1.2 ทรายหยาบอัดแน่นรองก้นฐานราก ลบ.ม.

1.3 ทรายหยาบอัดแน่นรองพื�น ลบ.ม.

1.4 งานเสาเข็ม

 -  เสาเข็ม คอร.           -   0.15 X 0.15 X 8.00 ม.  (SL = 2.5 ตัน/ต้น) ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม          - 0.15 X 0.15 ม.  ต้น

 - อื่นๆ

1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ตร.ม.

 - ค่าแรงไม้แบบ ตร.ม.

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต ( 30 % ) ลบ.ฟ.

 - ตะปู กก.

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา/ H. โรงจอดรถยนต์ 6 คัน

หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วยลําดับที� รายการ จํานวน



แผ่นที่  87

หมายเหต ุ 

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วยลําดับที� รายการ จํานวน

1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 

 -  RB Ø 6 มม. SR-24 กก.

 -  RB Ø 9 มม. SR-24 กก.

 -  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย   SD-30   

 -   DB Ø 12 มม. SD-30   กก.

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก.

1.7 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ลบ.ม.

 - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' =  210 ksc. (ทรงกระบอก) ลบ.ม.

1.8 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

 - เหล็ก  -100 X 50 X 3.2 มม. (7.01 กก./ม.) กก.

 - เหล็ก  -150 X 50 X 3.2 มม. (9.72 กก./ม.) กก.

 -  Plate เหล็กหนา 6 มม. กก.

 - Bolts Dai 20 มม. ชุด

 - อื่นๆ

รวมราคารายการที� 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม



แผ่นที่  88

หมายเหต ุ 

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วยลําดับที� รายการ จํานวน

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานมุงหลังคา

 - หลังคา Metal Sheet อาบสังกะสีเคลือบสี ตร.ม.

   หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.

 - Flashing  อาบสังกะสีเคลือบสี ม.

2.2 งานฉาบปูน

 - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง ตร.ม.

2.3 งานทาสี

 - ทาสีอะครีลิก 100% ชนิดทาภายนอก ตร.ม.

 - ทาสีกันสนิม และสีเคลือบ โครงสร้างเหล็ก ตร.ม.

3 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

3.1 งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้า

 - ตู้ MDB 

   - ตู้เหล็กแบบกันนํ�าพร้อมเบรกเกอร์เมน ชุด

      ขนาด 10A 2P 30AT 10KAIC 220 V.

3.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า

 - EMT CONDUIT DIA 1/2 นิ�ว ม.

 - HDPE CONDUIT DAI 1 นิ�ว ม.

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรม

 (คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณและสิง่ก่อสร้าง (คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณและสิง่ก่อสร้าง (คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณและสิง่ก่อสร้าง



แผ่นที่  89

หมายเหต ุ 

  - ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วยลําดับที� รายการ จํานวน

 - เบ็ดเตล็ด รวม

3.3 สายไฟฟ้า

 - สาย THW. แรงดัน 750 โวลท์ 70 
o
C

   - ขนาด DIA 2.5 มม
2 ม.

 - สาย NYY

    - ขนาด DIA 2-4/2.5 G. มม
2 ม.

 - เบ็ดเตล็ด รวม

3.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

 - ดวงโคมไฟฟ้ากันนํ�า กันฝุ่น แผ่นอลูมิเนียม สะท้อนแสง ชุด

    บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

3.5 สวิตซ์และเต้ารับ

 - สวิทซ์ทางเดียว 1 ช่อง ขนาด 16A แรงดัน 250 V. ชุด

พร้อมกล่องและฝาครอบพลาสติกแบบกันนํ�า

3.6 งานอื่นๆ

  รวมราคารายการที� 3 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

รวมราคารายการที�  1 - 3

ฝาครอบอะครีลิกใส IP65 หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1 X 36 วัตต์

 (คิดคา่งาน

 (คิดคา่งานอยูใ่น

(คิดคา่งานอยูใ่นงานผงับริเวณ และสิง่ก่อสร้างประกอบอ่ืนๆ) 



แผ่นที่  90

หมายเหต ุ 

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน   กลุ่มงานที่ 3   (งานภูมิทัศน์ , งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ ) แบบ ปร.4

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที่  

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

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

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 1 ค่างานต้นทุน

กลุ่มงานที� 3

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานขุดดินและถมกลับ ลบ.ม.

1.2 ทรายหยาบอัดแน่นรองก้นฐานราก ลบ.ม.

1.3 ทรายหยาบอัดแน่นรองพื�น ลบ.ม.

1.4 งานเสาเข็ม

 -  เสาเข็ม คอร.           -   0.15 X 0.15 X 5.00 ม.  (SL = 1.5 ตัน/ต้น) ต้น

 - ค่าสกัดหัวเสาเข็ม          - 0.15 X 0.15 ม.  ต้น

 - อื่นๆ

1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต

 - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ตร.ม.

 - ค่าแรงไม้แบบ ตร.ม.

 - ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต ( 30 % ) ลบ.ฟ.

 - ตะปู กก.

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา /  I. เสาธง สูง 14.00 เมตร  (ชนิดท่อนเดียว)

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย



แผ่นที่  91

หมายเหต ุ 

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 

 -  RB Ø 9 มม. SR-24 กก.

 -  เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย   SD-40   

 -   DB Ø 12 มม. SD-40   กก.

 -   DB Ø 20 มม. SD-40 กก.

 - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 กก.

1.7 งานคอนกรีต

 - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ลบ.ม.

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

 - อื่นๆ 

1.8 งานอื่นๆ

2 งานสถาปัตยกรรมและงานเสาธงพร้อมอุปกรณ์

2.1 พื�นคสล. ทําผิวทรายล้าง แบ่งแนวด้วยเส้น PVC. ตร.ม.

2.2 งานเสาธง สูง 14.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ ประกอบเสาธง 1 งาน ชุด

 - เสาเหล็กสอบ 1 : 140 หนา 4 มม. ชุบ GALVANIZED สูง 14.00 ม. ต้น

 - ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M  Ø 6 นิ�ว ท่อน

 - ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M  Ø 1 1/4 นิ�ว ม.

 - ข้อต่อ  Ø 6 นิ�ว ตัว

รวมราคารายการที� 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม



แผ่นที่  92

หมายเหต ุ 

- ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

ทั�งนี� ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

            ราคาวัสดุสิ�งของ                ค่าแรงงาน

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลําดับที� รายการ จํานวน หมายเหตุค่าวัสดุและแรงงานหน่วย

 - ข้อต่อ  Ø 4 นิ�ว ตัว

 - น๊อตสกรู Ø 1 นิ�ว ปลายเม็ดทองเหลืองกลึง ชุด

 - หัวเสาธงทองเหลืองสําเร็จรูป Ø 6 นิ�ว หัว

 - หัวเสาธงทองเหลืองสําเร็จรูป Ø 4 นิ�ว หัว

 - ลวดสลิง Ø 3.5 มม. ม.

 - รอกเหล็ก Ø  2 นิ�ว พร้อมฝาครอบ ชุด

 - ธงชาติผ้าเสิร์ท ขนาด 1.20 X 1.80 ม. ผืน

 - งานพ่นสีนํ�ามัน ตร.ม.

2.3 แผ่นเหล็ก ขนาด 0.25 X 0.85 ม. หนา 6 มม. แผ่น

2.4 สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 มม
2 ม.

2.5 ตัวนําเหล็กหุ้มทองแดง Ø 5/8 นิ�ว ยาว 3.00 ม. ชุด

2.6 งานอื�นๆ

รวมราคารายการที�  1 - 2

รวมราคารายการที� 2 งานสถาปัตยกรรมและงานเสาธงพร้อมอุปกรณ์



แผ่นที� 93

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

กลุ่มงาน/งาน :  ส่วนที� 2  ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ   แบบ  ปร.4

ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง  :  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา  /  งานครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ

สถานที�ก่อสร้าง  : ตําบลบ้านตํ�า   อําเภอเมือง    จังหวัดพะเยา แบบเลขที�  

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

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

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ส่วนที� 2 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน 

1 งานระบบโทรศัพท์

 - ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์

 - PABX ชนิดระบบดิจิตอล ขนาด 16 สายนอก 64 สายใน ประกอบด้วย งาน

จํานวน คู่สายภายนอก ชนิดอนาล็อก 16 คู่สาย สามารถขยายได้ถึง 24 คู่สาย

จํานวน คู่สายภายใน ชนิดอนาล็อก 64 คู่สาย สามารถขยายได้ถึง 72 คู่สาย

จํานวน คู่สายภายใน ชนิดดิจิตอล  8 คู่สาย

จํานวนโอเปอเรเตอร์ (พนักงานสลับสายโทรศัพท์)  1 ชุด

ระบบตอบรับอัตโนมัติ 4 พอร์ต  1 ชุด

ระบบ Management Software สําหรับบริหารระบบโทรศัพท์  1 ชุด

ระบบ Billing Software สําหรับคํานวณค่าใช้จ่ายโทรศัพท์  1 ชุด

เครื�องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ�สําหรับ Management และ

Billing Software  1 ชุด

เครื�องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม  1 ชุด

 - MDF  ขนาด 200 คู่สาย พร้อมชุดกันฟ้าผ่า 16 วงจร

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย



แผ่นที� 94

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

 - เครื�องรับโทรศัพท์แบบอนาล็อก 56 เครื�อง

 - ระบบสํารองไฟไม่น้อยกว่า 4 ชม. กรณีไฟดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 VA 1 ชุด

รวมราคารายการที� 1 งานระบบโทรศัพท์

2 งานระบบโสตทัศนูปกรณ์

2.1 ระบบเสียงห้องขายทอดตลาด ชั�นที� 2

 - ไมโครโฟน แบบไร้สาย แบบมือถือ ชุด

 - ไมโครโฟน แบบไร้สาย แบบคาดศรีษะ ชุด

 - ไมโครโฟน แบบมีสาย ตัว

 - ไมโครโฟน แบบติดเพดาน ตัว

 - เครื�องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง เครื�อง

 - เครื�องปรับแต่งสัญญาณเสียง แบบดิจิตอล แบบที�1 เครื�อง

 - เครื�องขยายเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 700 วัตต์ เครื�อง

 - ลําโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 700 วัตต์ ตู้

 - ลําโพงมอนิเตอร์บนเวที ขนาด 1,000 วัตต์ ตู้

 - ลําโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม ขนาด 40วัตต์ ตู้

 - ขาตั�งไมโครโฟน แบบตั�งโต๊ะ ตัว

 - ขาตั�งไมโครโฟน แบบตั�งพื�น ตัว

 - ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 42 U ตู้

 - ค่าสายสัญญาณ , ค่าท่อร้อยสายสัญญาณ, ค่าติดตั�ง , รวม

ค่าเข้าระบบและค่าทดสอบระบบ

รวมราคารายการที� 2.1 ระบบเสียงห้องขายทอดตลาดชั�นที� 2



แผ่นที� 95

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

2.2 ระบบภาพ ห้องขายทอดตลาดชั�นที� 2

 - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 164 นิ�ว ชุด

 - เครื�องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,500 ลูเมนส์ เครื�อง

 - เครื�องสลับสัญญาณภาพกล้องวงจรปิด เครื�อง

 - กล้องวงจรปิด แบบ หมุน ส่าย ซูม ตัว

 - แผงควบคุม กล้อง ตัว

 - เครื�องบันทึกภาพและเสียง เครื�อง

 - จอมอนิเตอร์ แอลอีดี ขนาด 24 นิ�ว เครื�อง

 - เครื�องกระจายสัญญาณภาพวีดีโอ ชนิดเข้า 1 ออก 4 เครื�อง

 - เครื�องกระจายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ ชนิดเข้า 1 ออก 4 เครื�อง

 - เครื�องกระจายสัญญาณภาพ HDM1 ชนิดเข้า 1 ออก 4 เครื�อง

 - ค่าสายสัญญาณ ,ค่าท่อร้อยสายสัญญาณ,ค่าติดตั�ง,ค่าเข้าระบบและ รวม

ค่าทดสอบระบบ

รวมราคารายการที� 2.2 ระบบภาพห้องขายทอดตลาดชั�นที� 2

2.3 ระบบเสียงห้องประชุม 30 ที�นั�ง ชั�นที� 2

 - เครื�องจ่ายกระแสไฟฟ้าสําหรับชุดประชุม แบบดิจิตอล เครื�อง

 - ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับประธาน ตัว

 - ไมโครโฟนชุดประชุมสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตัว

 - เครื�องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 12 ช่อง เครื�อง

 - เครื�องปรับแต่งสัญญาณเสียง แบบดิจิตอล แบบที� 2 เครื�อง

 - เครื�องขยายเสียงแบบสเอตริโอ ขนาด 300 วัตต์ เครื�อง



แผ่นที� 96

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

 - ลําโพงแบบติดผนัง ตู้

 - เครื�องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล เครื�อง

 - ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 15 U ตู้

 - ค่าสายสัญญาณ,ค่าท่อร้อยสายสัญญาณ,ค่าติดตั�ง, ค่าเข้าระบบและ รวม

ค่าทดสอบระบบ

รวมราคารายการที� 2.3 ระบบเสียงห้องประชุม 30 ที�นั�ง ชั�นที� 2

2.4 ระบบภาพห้องประชุม 30ที�นั�ง ชั�นที� 2

 - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 130 นิ�ว ชุด

 - เครื�องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,300 ลูเมนส์ เครื�อง

 - เครื�องขยายสัญญาณ คอมพิวเตอร์ ชนิดเข้า 1 ออก 2 เครื�อง

 - ชุดวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ เครื�อง

 - ค่าสายสัญญาณ,ค่าท่อร้อยสายสัญญาณ,ค่าติดตั�ง, ค่าเข้าระบบและ รวม

ค่าทดสอบระบบ

รวมราคารายการที� 2.4 ระบบภาพห้องประชุม 30 ที�นั�ง ชั�นที� 2

รวมราคารายการที� 2 งานระบบโสตทัศนูปกรณ์



แผ่นที� 97

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

3.1 ระบบดับเพลิง

3.1.1 ถังดับเพลิงเคมีเอนกประสงค์

 - ถังดับเพลิงมือถือ ชนิด CO2 15 ปอนด์ VALVE BOX ถัง

 - ถังดับเพลิงเคมี (ABC) 15 ปอนด์ ถัง

รวมราคารายการที� 3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย

4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

4.1 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ( AIR COOLED SPLIT TYPE )

4.1.1 AIR COOLED SPLIT TYPE 

 - FCU/CDU-1-1(18,000 BTU/HR)  CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-2(36,000 BTU/HR)  CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-3(36,000 BTU/HR)  CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-4(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-5(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-6(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-1-7(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-1-8(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-9(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด
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หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

 - FCU/CDU-1-10(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-11(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 -FCU/CDU-1-12(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-1-13(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-14(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-15(48,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-16(48,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-1-17(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-1-18(24,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-1-19(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT   ชุด

 - FCU/CDU-1-20(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-1-21(12,000 BTU/HR) UNDER CEILING ชุด

 - FCU/CDU-1-22(12,000 BTU/HR) UNDER CEILING ชุด

 - FCU/CDU-2-1(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-2-2(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-3(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-2-4(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-2-5(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-2-6(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด
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หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

 - FCU/CDU-2-7(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 -FCU/CDU-2-8(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT ชุด

 - FCU/CDU-2-9(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-10(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-11(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-12(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-13(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-14(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-15(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-16(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-17(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-18(18,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-19(24,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-2-20(24,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-1(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-2(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-3(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-4(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-5(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด
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หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

 - FCU/CDU-3-6(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-7(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-8(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-9(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-10(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-11(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-12(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-13(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-14(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-15(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-16(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-17(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-18(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-19(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-20(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-21(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-22(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-23(24,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

 - FCU/CDU-3-24(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด
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หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

 - FCU/CDU-3-25(36,000 BTU/HR) CEILING MOUNT  ชุด

รวมราคารายการที� 4.1 เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ( AIR COOLED SPLIT TYPE )

4.2 พัดลมระบายอากาศ

4.2.1 EXHAUST FAN

 - EF-1-1  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-1-2  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-1-3  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-1-4  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-1  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-3  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-4  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-5  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-6  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-7  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-8  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-9  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-2-10  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-3-1  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-3-2  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด



แผ่นที� 102

หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

 - EF-3-3  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

 - EF-3-4  (128 CFM) (CELLING MOUNT) ชุด

รวมราคารายการที� 4.2 พัดลมระบายอากาศ

4.3  พัดลมโคจรติดเพดาน  ( CF -16" )

 - CF-1-1 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-2 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-3 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-4 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-5 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-6 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-7 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-8 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-9 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-10 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-11 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-1-12 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-2-1 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-2-2 (16")(พัดลมโคจร) ชุด
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หมายเหตุ

  -  ความถูกต้องของตัวเลขปริมาณงานตามแบบรูปรายการ และประมาณราคา ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบรายการให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ

  ทั�งนี�  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุราคาวัสดุสิ�งของ ค่าแรงงานลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย

 - 3CF-2-3 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-2-4 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-2-5 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-2-6 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-3-1 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

 - CF-3-2 (16")(พัดลมโคจร) ชุด

รวมราคารายการที� 4.3  พัดลมโคจรติดเพดาน  ( CF -16" )

4.4  AIR CLEANER

 - AIR CLEANER 2-1 (1,000 CFM) ชุด

 - AIR CLEANER 2-2 (1,000 CFM) ชุด

 - AIR CLEANER 2-3 (1,000 CFM) ชุด

 - AIR CLEANER 2-4 (1,000 CFM) ชุด

รวมราคารายการที� 4.4  AIR CLEANER

รวมราคารายการที� 4 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

รวมราคารายการที� 1-4 ครุภัณฑ์จัดซื�อหรือสั�งซื�อ
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