
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง 

 
 

๑. ชื่อโครงการ  งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร  จ านวน  ๑  แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคา  e-bidding 
    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ  จังหวัดนนทบุรี 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
     เป็นจ านวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    คณะท างานออกแบบเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แบบเลขท่ี พก. ๖๒๐๑๓   

         ประมาณการเลขท่ี  ๐๑๓/๖๒  
๕. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
    ๑)  นายปราโมทย์   อุ่ยเจริญศักดิ์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
    ๒)  นายภาส ุ   น้ าทิพย์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
    ๓)  นายพิพัฒน์   แม้นนนทรัตน์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
 

หมายเหตุ :  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สามารถหาแหล่งที่มาของราคากลางได้ดังนี้ 
๑. ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณก าหนด หากไม่มีให้ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุด

ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หรือหากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

๒. ถ้าเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา แบ่งเป็น 
๒.๑  ยาในบัญชียาหลัก  ให้ใช้ราคาตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีให้ใช้ราคาที่

เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ หากไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ 
ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

๒.๒  ยานอกบัญชียาหลัก ให้ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ หาก
ไม่มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

๒.๓  เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ หากไม่
มีราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 

๓. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๑ ฮาร์ดแวร์  ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด

เป็นราคาอ้างอิง 
๓.๑ การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งรายการอ่ืนๆที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ก าหนด ให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็น
ราคาอ้างอิง 



หน้าที่ 1

ประมาณการ  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จ านวน 1 แห่ง ด าเนินการโดยวิธี จ้างเหมา

สถานท่ีด าเนินการ  ภายในบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ประมาณการเลขท่ี   013/62
งบประมาณ   1,000,000.-บาท ผู้ประมาณการ  นายภาสุ น  าทิพย์ แบบเลขท่ี     พก.62013
วันท่ี       พฤศจิกายน 2561

ค่าวัสดุและ
ท่ี รายการ จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม แรงงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เป็นเงิน
 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 1.00       แห่ง

1  งานรื อถอน พร้อมขนทิ ง ประกอบด้วย 1.00        เหมา 15,000.00  15,000.00    15,000.00        
 - (A) รื อพื น ,ผนังเวที และพื นบริเวณด้านหลังเวที
ของเดิมออกจนเหลือแต่โครงสร้างพื น ,เสา ,คาน 
ของอาคาร
 - (B) รื อพื นกระเบื องภายในโรงอาหารของเดิม
ออกทั งหมด
 - (C) รื อแผงเกล็ดกันแดดของเดิมออกทั ง 2 ด้าน
 - (D) รื อ Coverway ของเดิมตลอดแนว
 - (E) รื อกันสาด Polycarbonate ของเดิม บริเวณ
รอยต่อหลังคากับรางน  าอาคารด้านข้าง
 - (F) รื อดวงโคม ,พัดลม ในส่วนรับประทานอาหาร  
และชั นล่างทั งหมด คงไว้ในส่วนห้องเก็บของชั นบน

2  งานจับเซี ยม และฉาบผนังคาน,เสา ให้เรียบร้อย 1.00        เหมา 3,500.00      3,500.00       1,050.00    1,050.00      4,550.00          
สวยงาม (ในส่วนท่ีท าการรื อถอน)

3  งานพื นเวที ,ทางลาด และบันได คสล. 69.00      ตร.ม. 1,050.00      72,450.00     315.00      21,735.00    94,185.00        
โดยใช้เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ศก.0.15 ม.@ 1x1 ม.
ความยาว 3 ม.ถมทรายบดอัดแน่น ,ก่อผนังอิฐแดง
คร่ึงแผ่น และเทคอนกรีตหนา 0.12 ม.เสริมเหล็ก
ตะแกรง RB9 @ 0.10 ม.# 

4  งานพื นและผนัง
 - (F1) พื นปูกระเบื องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. 364.00    ตร.ม. 450.00        163,800.00    130.00      47,320.00    211,120.00      
ผิวหยาบ/ก่ึงหยาบ (ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
 - (F2) พื นปูกระเบื องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. 36.00      ตร.ม. 450.00        16,200.00     130.00      4,680.00      20,880.00        
ผิวหยาบ/ก่ึงหยาบ/ผิวท่ัวไป 
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
 - (F3) พื นท าผิวทรายล้าง ท าสี 16.00      ตร.ม. 270.00        4,320.00       90.00        1,440.00      5,760.00          
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
 - (F4) พื นกระเบื องยางลายไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 52.00      ตร.ม. 450.00        23,400.00     70.00        3,640.00      27,040.00        
0.30x0.30 ม.(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
 - (ผ.1) ผนังก่ออิฐมวลเบาคร่ึงแผ่น ,ท าเสาเอ็น 83.00      ตร.ม. 280.00        23,240.00     220.00      18,260.00    41,500.00        
ทับหลัง คสล.และฉาบปูนเรียบ
 - จัดท า Back Drop เวทีขนาด 4.50x8.70 ม. 39.00      ตร.ม. 1,500.00      58,500.00     450.00      17,550.00    76,050.00        
โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ ปิดด้วยไม้อัด 12 มม.
ตกแต่งด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ทชักร่อง 3" ,แผ่นลามิเนท
และคิ วแสตนเลสตามแบบ พร้อมติดตั งโลโก้กระทรวง
ขนาด ศก.0.60 ม.แสตนเลสกัดสี พร้อมตัวอักษร
"บ้านนนทภูมิ"หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.สูง 25 ซม.
ท าจากแผ่นเหล็กชิ งค์ชุบสี (ระบุสีขณะด าเนินการ)
โครงเคร่าโลหะชุบซิงค์

5  งานประตู-หน้าต่าง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้าที่ 2

ท่ี รายการ จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม แรงงาน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) เป็นเงิน

 - ชุดประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.00        ชุด 18,450.00    18,450.00     2,767.50    2,767.50      21,217.50        
 - ชุดประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.00        ชุด 6,600.00      13,200.00     990.00      1,980.00      15,180.00        
 - ชุดหน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.00        ชุด 5,760.00      5,760.00       864.00      864.00         6,624.00          

6  งานระบบไฟฟ้า
 - ชุดโคมกล่องเหล็กฝาครอบอะคลิลิคฝังฝ้าเพดาน 3.00        ชุด 2,500.00      7,500.00       150.00      450.00         7,950.00          
หลอด LED 2x14 w.พร้อมอุปกรณ์
 - ชุดโคมกล่องเหล็กฝาครอบอะคลิลิคฝังฝ้าเพดาน 7.00        ชุด 1,500.00      10,500.00     115.00      805.00         11,305.00        
หลอด LED 1x14 w.พร้อมอุปกรณ์
 - สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมงานเดินท่อ 5.00        จุด 350.00        1,750.00       80.00        400.00         2,150.00          
ร้อยสายไฟฟ้า
 - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราวด์ พร้อมงานเดินท่อ 10.00      จุด 550.00        5,500.00       90.00        900.00         6,400.00          
ร้อยสายไฟฟ้า
- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ 1.00        ตู้ 8,500.00      8,500.00       1,500.00    1,500.00      10,000.00        
- สายเมนไฟฟ้าภายใน-ภายนอก พร้อมต่อเช่ือม 1.00        เหมา 15,000.00    15,000.00     4,500.00    4,500.00      19,500.00        

7  งานทาสี
- ทาสีน  าพลาสติก ชนิดก่ึงเงา 275.00    ตร.ม. 40.00          11,000.00     30.00        8,250.00      19,250.00        
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
- ทาสีน  ามัน (ก าหนดให้ขณะด าเนินการ) 95.00      ตร.ม. 50.00          4,750.00       35.00        3,325.00      8,075.00          

8  งานเบ็ดเตล็ดและอ่ืนๆ
- ราวกันตกแสตนเลส (ก าหนดให้ขณะด าเนินการ) 15.00      ม. 1,500.00      22,500.00     300.00      4,500.00      27,000.00        
- กันสาดทางเดิน Cover Way 31.00      ตร.ม. 1,000.00      31,000.00     300.00      9,300.00      40,300.00        
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
- แผงเกล็ดระบายอากาศ พร้อมโครงเหล็กรูปพรรณ 32.50      ตร.ม. 1,500.00      48,750.00     450.00      14,625.00    63,375.00        
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)

รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ข้อ 1-8) 754,411.50     
ค่า Factor F = 1.3061 985,336.86     

9  งานครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ และอ่ืนๆ
(รวม Vat และค่าติดตั งแล้ว)
- เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Wall type 1.00        เคร่ือง 12,500.00    12,500.00     -           -             12,500.00        
ขนาด 9000 BTU พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Wall type 2.00        เคร่ือง 16,500.00    33,000.00     -           -             33,000.00        
ขนาด 12000 BTU พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

รวมค่างานครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศฯ (ข้อ 9) 45,500.00       

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,030,836.86    
หรือประมาณ 1,000,000.00   

คณะท างานออกแบบเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หน่ึงล้านบาทถ้วน



แบบ ปร.6

ประมาณการค่า  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จ านวน 1 แห่ง
สถานท่ีด าเนินการ  ภายในบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
แบบเลขท่ี  พก.62013                                 รายการเลขท่ี                                    ประมาณการเลขท่ี  013/62
ส านัก/กอง  คณะท างานออกแบบเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประมาณราคาเม่ือวันท่ี      พฤศจิกายน 2561

1   ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จ านวน 1 แห่ง

สรุป

 ตัวอักษร

ลงช่ือ ……………………………….…………….……………………….   ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ อุ่ยเจริญศักด์ิ)

นักพัฒนาสังคมช านาญการ (วิศวกรโยธา)

ลงช่ือ ……………………………….…………….……………………….   กรรมการ
(นายภาสุ น  าทิพย์)

นักพัฒนาสังคมช านาญการ (สถาปนิก)

ลงช่ือ ……………………………….…………….……………………….   กรรมการ
(นายพิพัฒน์ แม้นนนทรัตน์)

นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ (สถาปนิก)

 รวมค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ เป็นเงินทั งสิ น
 คิดเป็นเงินประมาณ 1,000,000.00          

(หน่ึงล้านบาทถ้วน)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(ราคากลาง)

ล าดับท่ี รายการ
ค่าก่อสร้าง

1,030,836.86           

หมายเหตุ
เป็นเงิน (บาท)

1,030,836.86           



แบบ ปร.5

ส่วนราชการ  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประเภท  ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จ านวน 1 แห่ง
เจ้าของอาคาร  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สถานท่ีด าเนินการ  ภายในบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ  คณะท างานออกแบบเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แบบเลขท่ี  พก.62013                                รายการเลขท่ี                                    ประมาณการเลขท่ี  013/62
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4                         จ านวน  2 แผ่น
ประมาณราคาเม่ือวันท่ี        พฤศจิกายน 2561

1   ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จ านวน 1 แห่ง
 - หมวดงานท่ี 1 ข้อ 1-8 1.3061
 - หมวดงานท่ี 2 ข้อ 9 1.0000 รวม Vat แล้ว

เง่ือนไข
  เงินล่วงหน้าจ่าย              0     %
  เงินประกันผลงานหัก      0     %
  ดอกเบ้ียเงินกู้                   6    %
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม                 7    %

สรุป

 ตัวอักษร

ลงช่ือ ……………………………….…………….……………………….    ประธานกรรมการ
(นายปราโมทย์ อุ่ยเจริญศักด์ิ)

นักพัฒนาสังคมช านาญการ (วิศวกรโยธา)

ลงช่ือ ……………………………….…………….……………………….    กรรมการ
(นายภาสุ น้ าทิพย์)

นักพัฒนาสังคมช านาญการ (สถาปนิก)

ลงช่ือ ……………………………….…………….……………………….    กรรมการ
(นายพิพัฒน์ แม้นนนทรัตน์)

นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ (สถาปนิก)

 คิดเป็นเงินประมาณ 1,000,000.00      
(หน่ึงล้านบาทถ้วน)

754,411.50            985,336.86          
45,500.00              45,500.00            

 รวมค่าปรับปรังซ่อมแซมฯ เป็นเงินท้ังส้ิน 1,030,836.86        

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
(ราคากลาง)

ล าดับท่ี รายการ
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน

Factor F
ค่าก่อสร้างท้ังหมด

หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)



หน้าที่ 1

แบบ ปร.4
ประมาณการราคาค่า ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จ านวน 1 แห่ง แบบเลขท่ี       พก.62013
สถานท่ีด าเนินการฯ  ภายในบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
ฝ่าย/งาน คณะท างานออกแบบเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประมาณการโดย  คณะกรรมการราคากลาง เม่ือวันท่ี        พฤศจิกายน 2561 ประมาณการเลขท่ี  013/62
ล าดับ ค่าวัสดุและ

ท่ี หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน แรงงาน
 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร 1.00      แห่ง

1  งานร้ือถอน พร้อมขนท้ิง ประกอบด้วย 1.00       เหมา 15,000.00  15,000.00    15,000.00       
 - (A) ร้ือพ้ืน ,ผนังเวที และพ้ืนบริเวณด้านหลังเวที
ของเดิมออกจนเหลือแต่โครงสร้างพ้ืน ,เสา ,คาน 
ของอาคาร
 - (B) ร้ือพ้ืนกระเบ้ืองภายในโรงอาหารของเดิม
ออกท้ังหมด
 - (C) ร้ือแผงเกล็ดกันแดดของเดิมออกท้ัง 2 ด้าน
 - (D) ร้ือ Coverway ของเดิมตลอดแนว
 - (E) ร้ือกันสาด Polycarbonate ของเดิม บริเวณ
รอยต่อหลังคากับรางน้ าอาคารด้านข้าง
 - (F) ร้ือดวงโคม ,พัดลม ในส่วนรับประทานอาหาร  
และช้ันล่างท้ังหมด คงไว้ในส่วนห้องเก็บของช้ันบน

2  งานจับเซ้ียม และฉาบผนังคาน,เสา ให้เรียบร้อย 1.00       เหมา 3,500.00     3,500.00     1,050.00    1,050.00      4,550.00         
สวยงาม (ในส่วนท่ีท าการร้ือถอน)

3  งานพ้ืนเวที ,ทางลาด และบันได คสล. 69.00     ตร.ม. 1,050.00     72,450.00    315.00      21,735.00    94,185.00       
โดยใช้เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ศก.0.15 ม.@ 1x1 ม.
ความยาว 3 ม.ถมทรายบดอัดแน่น ,ก่อผนังอิฐแดง
คร่ึงแผ่น และเทคอนกรีตหนา 0.12 ม.เสริมเหล็ก
ตะแกรง RB9 @ 0.10 ม.# 

4  งานพ้ืนและผนัง
 - (F1) พ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. 364.00   ตร.ม. 450.00        163,800.00  130.00      47,320.00    211,120.00      
ผิวหยาบ/ก่ึงหยาบ (ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
 - (F2) พ้ืนปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม. 36.00     ตร.ม. 450.00        16,200.00    130.00      4,680.00      20,880.00       
ผิวหยาบ/ก่ึงหยาบ/ผิวท่ัวไป 
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
 - (F3) พ้ืนท าผิวทรายล้าง ท าสี 16.00     ตร.ม. 270.00        4,320.00     90.00        1,440.00      5,760.00         
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
 - (F4) พ้ืนกระเบ้ืองยางลายไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 52.00     ตร.ม. 450.00        23,400.00    70.00        3,640.00      27,040.00       
0.30x0.30 ม.(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
 - (ผ.1) ผนังก่ออิฐมวลเบาคร่ึงแผ่น ,ท าเสาเอ็น 83.00     ตร.ม. 280.00        23,240.00    220.00      18,260.00    41,500.00       
ทับหลัง คสล.และฉาบปูนเรียบ
 - จัดท า Back Drop เวทีขนาด 4.50x8.70 ม. 39.00     ตร.ม. 1,500.00     58,500.00    450.00      17,550.00    76,050.00       
โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ ปิดด้วยไม้อัด 12 มม.
ตกแต่งด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ทชักร่อง 3" ,แผ่นลามิเนท
และค้ิวแสตนเลสตามแบบ พร้อมติดต้ังโลโก้กระทรวง
ขนาด ศก.0.60 ม.แสตนเลสกัดสี พร้อมตัวอักษร
"บ้านนนทภูมิ"หนาไม่น้อยกว่า 2.5 ซม.สูง 25 ซม.
ท าจากแผ่นเหล็กช้ิงค์ชุบสี (ระบุสีขณะด าเนินการ)
โครงเคร่าโลหะชุบซิงค์

5  งานประตู-หน้าต่าง
 - ชุดประตู D1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.00       ชุด 18,450.00   18,450.00    2,767.50    2,767.50      21,217.50       

รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



หน้าที่ 2

ล าดับ ค่าวัสดุและ
ท่ี หน่วยละ จ านวนเงิน หน่วยละ จ านวนเงิน แรงงาน

รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

 - ชุดประตู D2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.00       ชุด 6,600.00     13,200.00    990.00      1,980.00      15,180.00       
 - ชุดหน้าต่าง W1 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.00       ชุด 5,760.00     5,760.00     864.00      864.00        6,624.00         

6  งานระบบไฟฟ้า
 - ชุดโคมกล่องเหล็กฝาครอบอะคลิลิคฝังฝ้าเพดาน 3.00       ชุด 2,500.00     7,500.00     150.00      450.00        7,950.00         
หลอด LED 2x14 w.พร้อมอุปกรณ์
 - ชุดโคมกล่องเหล็กฝาครอบอะคลิลิคฝังฝ้าเพดาน 7.00       ชุด 1,500.00     10,500.00    115.00      805.00        11,305.00       
หลอด LED 1x14 w.พร้อมอุปกรณ์
 - สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมงานเดินท่อ 5.00       จุด 350.00        1,750.00     80.00        400.00        2,150.00         
ร้อยสายไฟฟ้า
 - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราวด์ พร้อมงานเดินท่อ 10.00     จุด 550.00        5,500.00     90.00        900.00        6,400.00         
ร้อยสายไฟฟ้า
- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ 1.00       ตู้ 8,500.00     8,500.00     1,500.00    1,500.00      10,000.00       
- สายเมนไฟฟ้าภายใน-ภายนอก พร้อมต่อเช่ือม 1.00       เหมา 15,000.00   15,000.00    4,500.00    4,500.00      19,500.00       

7  งานทาสี
- ทาสีน้ าพลาสติก ชนิดก่ึงเงา 275.00   ตร.ม. 40.00         11,000.00    30.00        8,250.00      19,250.00       
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
- ทาสีน้ ามัน (ก าหนดให้ขณะด าเนินการ) 95.00     ตร.ม. 50.00         4,750.00     35.00        3,325.00      8,075.00         

8  งานเบ็ดเตล็ดและอ่ืนๆ
- ราวกันตกแสตนเลส (ก าหนดให้ขณะด าเนินการ) 15.00     ม. 1,500.00     22,500.00    300.00      4,500.00      27,000.00       
- กันสาดทางเดิน Cover Way 31.00     ตร.ม. 1,000.00     31,000.00    300.00      9,300.00      40,300.00       
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)
- แผงเกล็ดระบายอากาศ พร้อมโครงเหล็กรูปพรรณ 32.50     ตร.ม. 1,500.00     48,750.00    450.00      14,625.00    63,375.00       
(ก าหนดให้ขณะด าเนินการ)

รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ข้อ 1-8) 754,411.50     
9  งานครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ และอ่ืนๆ

(รวม Vat และค่าติดต้ังแล้ว)
- เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Wall type 1.00       เคร่ือง 12,500.00   12,500.00    -           -             12,500.00       
ขนาด 9000 BTU พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Wall type 2.00       เคร่ือง 16,500.00   33,000.00    -           -             33,000.00       
ขนาด 12000 BTU พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

รวมค่างานครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศฯ (ข้อ 9) 45,500.00      



1.ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน
2.แบ่งงวดงานด าเนินการ 4 งวด ดังน้ี.-
งวดท่ี 1  จ่าย 25 % ระยะเวลา 30 วัน
    เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานดังน้ี
    - งานร้ือถอน พร้อมขนท้ิงท้ังหมด แล้วเสร็จ
    - งานจับเซ้ียม และฉาบผนังคาน ,เสา ให้เรียบร้อยสวยงาม (ในส่วนท่ีท าการร้ือถอน) แล้วเสร็จ
    - งานพ้ืนเวที ,ทางลาด และบันได คสล. แล้วเสร็จ
งวดท่ี 2  จ่าย 25 % ระยะเวลา 30 วัน
    เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานดังน้ี
    - ผนังก่ออิฐมวลเบาคร่ึงแผ่น ,ท าเสาเอ็นทับหลัง คสล.และฉาบปูนเรียบ แล้วเสร็จ
    - งานจัดท า Back Drop เวทีขนาด 4.50x8.70 ม. แล้วเสร็จ
    - งานพ้ืน F2 ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.ผิวหยาบ แล้วเสร็จ
    - งานพ้ืน F3 ท าผิวทรายล้าง ท าสี แล้วเสร็จ
งวดท่ี 3  จ่าย 25 % ระยะเวลา 30 วัน
    เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานดังน้ี
    - ติดต้ังชุดประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จ
    - งานพ้ืน F1 ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 ม.ผิวหยาบ แล้วเสร็จ
    - งานติดต้ังระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
งวดท่ี 4 (งวดสุดท้าย)  จ่าย 25 % ระยะเวลา 30 วัน
    เม่ือผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานดังน้ี
    - งานครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ และอ่ืนๆ แล้วเสร็จ
    - งานติดต้ังราวกันตกแสตนเลส ,กันสาดทางเดิน Cover Way และแผงเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จ
    - ทาสี แล้วเสร็จ
    - งานส่วนท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา พร้อมท้ังท าความสะอาดสถานท่ีด าเนินการให้เรียบร้อย

สูตรการปรับค่า K  
หมวดท่ี 1 งานอาคาร
      K 1 = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การแบ่งงวดงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร จ านวน 1 แห่ง
ภายในบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คณะท างานออกแบบเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


