
แ พ  Vก. 01

ตารางแส?)งวงฝ ็นงVประมา^ท1ครบจ?!สรรและราคากลางในงานจางก5สราง

1. ขอโครงการ

จาง!โ!??^.®!?.'??^!)??®?)^?.??.^!!,.?!?*. ? ป ้? ส ์! ?  2 คานสนาโงย คำเภ®ราม,ม จั^วัค^ลา

?.?,!!:!® ̂  ป้าบยอโระ ห ^  1© ควยลบาโ^ อำเภพามัน 

-  งงหุง’*ยะ8.1(7242.11ฟ ้1 ) ” โ ' : โ : : ' ' ' โ ' ' โ " * " 7 ; "‘" โ ; "  ะ ; : ; ! ; . : : ; : ; : : :
2- หมวยงานเจ่าจ^เคร่งกำร น !,ห า โ ฝ ็.ว ^ เ^ ,!/ ,.อ 'ฒ ่ฒ ฒ า น & ฬ !ด ุย ะ & า ......................................

3. วงเไนงนประมาณฟ้ค?นคํดลรร ........................2,800,000.00....... ............... . ( ( นาห

4, ลกฬฆะงาน

โค๗ ’งเโ)ป ก่อสรๆง[อาคาร,01น.กปร; Vค!ค!ก?ล..2.จบ..........

5. ราคากสางคำนวณล!วันหึ๋ 3 0 &เ.0- 256̂  เป็นเ3บ 2/765,400.19 นาห

6. ปญรเประมาณการราคากลาง

6.1 รานงาบ ปร.4

6.2 รายงาน ป'ร.5 {ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแลดงเหดุผลความคำเป็นรายละเ{เยคของการสิน

7. รายซ๋ึ©คณะกรรมการคำหนคราคากลาง

7.1 นายสม^รณ์ เสนพงป้ ประอานกรรมการคำหนคราคากลาง ปักบ?หารงานช่างระดนคน

7.2 เอกราข ยํเสิน กรรมการคำหนคราคากลาง วควกรโยอาคำนาญการ

73 หสด'นหร หะ3เคง กรรมการคำหนดรไคากลาง บายช่างคำรวจคำนาญการ

7.4 นรรจง อาดา กรรมการคำหนคราคากสาง ลสาป{เกคำนาญการพเคน

7.5 พ็คํย เพ็ญมาก กรรมการคำหนคราคากลาง นายช่างโยอาคำนาญงาน

ฟ้คํย เพ็ญมาศ

23 ปีดุบายน 2564 10:25:54



แนน นร,6

แบบล^งราคาก ลวงงานก่อ สร้างอา*าร

ข๋ึอโครงภาร/งานกอสุร้าง^ ^ ^ ร้างก่อสุร้างก่อสร้างจาค-)รอพกประสุงศ์ คสล. 2 จั้น บา'นยํจู่1โร้ะ หยุห 2 ตำบลบาโงย อำเภอ'ราป้น จง'หวัดยะลา โคยวัสํสัศเสิอก/ก่อสรวงจาคารุจ;นกประสุงศ์ ศสุล)0 ซ๊ัน

4 . * บานยอโร้ะ หยูที่ ๖ ตำบลบาโงย อา;กอราปัน จังห'ไคยะลา(72.12.21.01)
สุลานหกอสุราง ตำบล ไก่โงย อาเกก รำมบ จังหวัด ยะลา

แบบเลข พ

พนวยงาบเร้ารองใครง การ/งาบกอสุร้าง องศ์การนรหารสุวบจังหวัดยะลา องศ์การบรหารสุ,วนจังหวัดยะลา

แนบ ปร. 4 แล* ปร. 5 ท่ีแนบ 8จำนวน 1 ซ*

คานวณราคากลาง ฟ ้ฬ 1ฟ ่

หน่วย ะ บาห

ลาสันที่ รายงาน ค่าก่อสร้าง หนายเทชุ

1 อาคา'รอVษฟไะสงศ์ ศล®. 2 ขบ จัาบวน 1.000 หลงสะ 2,652,762.09 บาห 2,652,762.09

บวกฟ ้ม 59* ยองราศากสุาง (เอหา? 3 จังหวัลขวยแดนภาศ่ใศ์) 2,785,400.19

สรุป ราคากลาง 2,785,400.19

ราศากลาง .̂..... . สองสาบเจัดแลนแปล,เฟ้น'หาหันส์ร่อย'นา'ห1&นเศ์ว*ลนยศ........ .ไ

หน'าผห  ̂ศามหนงสิอกร?ทรวงการคสุงค,วนที่ชุคที่ กด0408.5/258สงวับที่5 มกราคม 2548 ;รองการขวยเหสีฮผูประกอบอา?หจับเหมาก่อสุรวงในพนที่ 3 จังหวัด1ขายIเคบภาค'ใศ์ ข อ3.5 

ก้าหบดโหการก้าขวผราคากลางงานกอสร้างตาบหสักเกผทปกสิ และบวกฟ้มฟ้ฆค่าตอบแหนพเศบฟ้อจงใจใบการปฐนตงาน จำบวบร้อยละ 5 ของราคากลางท่ีคาบวณไต

พวัย เพญบาศ

23 &เนายบ 2564 10ะ27:01 หนา 2 จาก 1



แบน ปร.6

3อโครงการ/งานก่อสราง

แบบส^ปราคากลางงานก ่อฝ ็ร์าง&าคาร 

จางก่อล'รางก่อสรางอาคารอเนกป่ระสงค์ คลล. 2 ร]บ บานยํอโรํะ หมุส์ 2 ดาบลบาใงย อาเภอรามน จงหวัดยะลา โดย^คัดเลอก/ก่อสรางอาคารอเนกประสงค ด?ล.10 เน

บานปีอโ'ระ หก่ห๋ึ ̂  กำบลบาโงย กำเถอรามน คังหใดมะลา(72.12-11.01)

ลถาบทก่อลราง กำบล บาโงย อาเภอ รานับ วังหวัด ยะลา

แบนเลขท

หบายงาบเจาๆ องโครงการ/งาบก่อลราง องคการบ?หารสานวังหวัคยะลา องค์การบรหารสาบวัเหวคยะลา

แบน ปร. ปี และ ปร. 5 สืแบบ มจานวน ขด

คัาบ'ฯค*าคากล'1ง เมอวนห

( นาย&มบูาะแ 1ลนข(งค์ โ 

ประสาบกรรมการกำหนลราคากลาง

ๆ ^

( เอกรารง!]เสืบ ) ( หลคับหร หะ01ส ิง  ) ( บรรจงอากำ ) 4

กรรมการกำหนดราคากลาง กรรม การกำหนดราคากลาง กรรมการกำหบลราคากลาง

ฟ้คัย เหญมาด

23{เกบายฆ256410:27-01



เษบบ ใ],!.*

แนบสรุป ราสากสางงานก่อสราง อาคาร

ใ!อโครงการ/งในก่อสราง ซํน

ป้า'น3อโรํ5 หม*เ ตาบลบาโงย อำเกอร*ปัน จังVทดยะลา(72.12.11.01)

ลกานส์ก่อสราง อำบล ทาโงบ อำเภอ รามน จังหวค ยะลา

แบบเกรท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน ก่อสราง องค การบ รหารส่วบจังหวดยะลา องศการบรหารสวนจังหวคยะลา

แนบ ปร. 4 แกะ ปร, 5 ทแนบ 2 อำ'นาน ร*

คา'นๆณ'ราคากลาง เทคาทท๋ึ

กรรมการอำหน*ราคาภลาง

พฟ้ย เทญมาศ

23 มกุบายน 2564 10^7:01



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุ\เด ่าด ่อสร้าง

กลมงาบ/?'!น อาคารอเบกบ!'ระลงค คลล, 2 รบ

ฉอใครงการ/ง าบก่อเสราง จางก่อลรางก่อสร้างอาคารอเบก0ระสงค์ คลล. 2 คํบ บาบยอใร้ะ ทม์ส์ 2 ดาบลบาโงย อาเกอร'ชงบ จังบ?ดย?ลาใคยวิธคคไลอก/ก่อลร้างอาคารอเบกประสงค์คลล!©อํ้น

ลถาบทก่อสราง ฃ้รนะ!อโรํะ ทุ1!0 * จ ุ^ ง ย  * เ 06'ฬ น  ?งฬ * 9 * 9 1 (7 ^ 1 .0 1 ^ จังนาค กะลา

แบบเลร)VI

VIบวคงาบเจา'แคง'โครงการ/งานกคลร้าง องคการบ^ารส่าบจังหวคยะลใ/องค์การบวิไฑรลวฆจังฬ'คยะลา

แบบ ปร. 4 ทแบบ ปิจัาบวบ 16 หบา

คำบาณราคากลาง เม๋ึอ?ไก่!

Vมวย ะ บาท
4 V 1 V

ส์าดัมทํ รายงาน คางาน*นท ุน โรเ̂ 10โ โ คาก©ลราง ทมายเหดุ

1 อาคารอเนกประสงค์ คลล, 2  ̂ บ 2,033,077.32 1.3016 2,652,762,09

รวมด ่าก ่0 สร้าง 2,652,762.09

Vมายเหตุ ะ แสคงแบบส^คาก่อ®ร้าง รว!) 2,652,762.09 บาท ต่อ 1 หบวย

Vเบา 1 ฉาก 2

พ อ  เ,คญชาค

23 2ชุ'นาขบ 2564 10:26:42



กลนงาน/งาน อาคารอเนก,ประสงค์ คลล- 2 ชม

^อโครงการ/งานก่อลจ้าง จ้างก่อสจ้างก่อลจ้างอาดารอเมฬระลงค์ คลล. 2 จั๊ม ป้ามยอโจ้ะ หน่ฟ้ 2 คำนลนาโงข อ8'าเภอร'ามบ จังหวัดยะลา โดยร?คํคเลอภ/ก่อสจ้างอาคารอเมโฝระสงค์ คลล.& ชน

ศอาใ/หก่อลจ้าง นำนยอโร้ะ ยูมหี1แ} คำ^^^งย คำเภอ'รามัน จัง'หว!ดยะสา(7̂ 8,13411 . 0 1 น จังหวด ยะลา

แนบเลชห

ทน่าพานเจ้าผงโครง การ/งาบอกลราง องค์การน่™ารล่วบจังหวดยะลา / องค์การนรหารล่ามจัง หวดย*ลา

แนบ บร. 4 ฟ้แมา / มจำนวน 16 หป้า

คำนไผV*ทอล'VI เนอ'Vฟ้

หน่วย ะ บาท

ลำส ับ ท ี ร า ย ง า ม คำงานค์นท ุน ^ลฮ0 โ ? คำก่อสราง ห ม า ย เห ช ุ

เ1อบใฃโท รใช คําราง ?3 0 เ0 โ  ? 

ฟ ้บส วงห น าจาฃ  0  96 

ฟ ้ฟ ร  ะ ™  พ ^ า น พ ัก  0  ^ 3  

คอก เนยเงบ ถ ู 5 96 

ภ า ^ ล ค ำ เท ฆ  7  96

รวมคำก ่อสรวง 2 ,6 5 2 ,7 6 2 .0 9

Vมายเหชุ : แลคงแนมลรปค์าก่อฐรา* รวม 2,652,762.09 นาค คอ 1 ทน่าย

ทนา 2 จาก 2

ฟ้จย เพ?(1โมาศ

23 นอมายบ 2564 10:26:42



แบบ ปร.5 (ก)

แนบฝ็ช ุปคาก ํอลราง

^อโครงการ/งานก่อสุร้าง ร้างก่อ?เร้า'งก่อสราง0าคารอเนกประสงค์ คลล. 2 อั้บ บานยอโร้ะ 2 ค่านลบาโงย ส์าเภอรามับ จังหวิดยะลา โดยวิ?คคเลอก/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสอ* จับ

■เกน* ^ . น้าน!!8โ ; ะ ^ ^ ๒ ๙ ร า ^ จ ั ง ^ ^ า เ 7^ ก่ .0 1 ^ 0^ ^  8, ■ๆ^ ^ ^ ^

แบบเลยท^ ^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — — ^

หบวชงานเร้ายองโครงกๆร/งานก่อสร้าง^ องค์การบูรทารส่า'บจังหวดชะลา /  องค์การบูรหารส่วนจังห?คยะลา 

แบบ ปรุ. 4 ทแบบ 5จัาบวน 16 ^ ^ ^ หนา ^ ^ ^

คำบวฌราคากลวง ฟ้อวนห

( เอกราซ 2เ'สิบ ) 

กรน] กาฬไหบคราคา กลา?

กรน)การค่าลนคราคากลาง

( นายลมบรก! เลนพงค์ )

ปร?อ^บกรานลาาค่าทบคราลากลา?

กรรมการกาบบคราลากลาง

( บ รฬ ง อาค่า ) 

กรรมการค่าทบคราคา กลาง

ฟ้จัย เทญมาค

23 มธุบาชน 2564 10-26:42



แบบ ปร.4

แบบแลดงรายการ ปร ิมาณ งาน และราคา

ๆสมงาบ/งาน อาคารอเนกประสงค์ ดลล, 2 ชน

©̂โครง การ/งาบก,อสราง จ้างท่อสรางกํอสรางอาคารอเนกประลงค์ ดสส, 2 ช้ํน น่านยอโจ้ะ หน่ท 2 คำบลบาโงย อาเกอราบับ จังทวดยะลาโดยวั?คํดเลอก /  ท่อสจ้างอาคารอเนกประลงค์ คสล.๒ จับ

ลลานทก่คสราง ดาน?1 บ า : ^ 0'’1’ 5 ฟ *  * ^ บา̂ ๓ ^ จาหวัฒ^1(72.12.11.01) .411- 1 1,,11.1 แบบเสฃท่ี

ทวาดงานเจาจองใครงกกร/?เวนท่อสจ้าง องค์โ!'ารบา'หารสวนจัง'ฬตยะลา } องดการ'บ่ V̂I'ารล่า'บจังหวดกะลา

คำบว{มราคากลางโดย ค?นะกรรมการคำหนดราคากลาง เมอวบท

หน่วย ะ นาห

สำคํบห๋ึ รายการ จัา บวบ หน่วย
ท่าวัสดุ ท่าแรงงาบ รามท่าวัสดุ 

แสะแรงงาบ
หมายเหดุ

ราคาคอทนวย จำนวน(งบ ราคาศอทนาย จำบวบเใน

1 งานใดรง®จ้างวัดวกรรม รวม 1,122,312.87

2 งานสลางกยกรรม รวม 814,569.06

3 งาน ระบบอุชาลบาสแส ะระบบดบ;หลง รวม 27,513.41

4 งาบระบบไฟฟ่า แสะระบบสํอสาร รวม 73,682.48

รวมท่าวส ดุ และล่าแรงงาน เป็นเโบประมา?ช 2,038,077-82

หมายเหตุ : แสดงรายการปรมาผ และราคารวม 2.038,077.82 บาท ล่อ 1 หน่วย

ฟ้จัย เฟ้4?มาศ

23มลบายน2564 10:26:21

หนา 1



แบน ปร.ง

แบนแสดงรายการ ป?มาณ งาน และราคา

ฬนวย: นาท
* ก้าวลด ก้าแรงงาน รวมคารัลค

ลาด'บห รายการ จำบวบ หน่วย
ราดาด่ฉVบ้าย จำบาบฟ้บ ราดาก้^เนาษ จำงาบ Vงบ VI.ละแรงงาบ

หมาย;'หชุ

1 งาบโครงฮรางว้กๆกรรม

งาบ*'!รัยม การ

* งาบปรับส์บฟ้และงาบฟ้า& 1 .0 0 0 งาบ 0 .0 0 0 .0 0 3,500.00 3^00.00 3,500.00

- งาบถมสินปรันระสับ 30.400 ลน.บ. 250.00 7 ,6 0 0 .0 0 9 9 .0 0 3,009.60 10^09.60

งาบชุคหชุมฐานราก แล;{ไม สิบ

* งาบสิบชุด 66.430 ลบ.ม. 0 .0 0 0 .0 0 125.00 8,303.75 8,303.75

งาบวสชุรจงก้นฐานราก

- หรายหยาบ 4.560 ลบ.ม. 325-23 1,383.04 91.00 4 1 4 .9 6 1,898.01

งานลมสินล รายปรันระสับ

- หไายกม่ในร่จงคาน 55.590 ลบ.ม. 250.00 13,897.50 99.00 5,503.41 19,400.91

- หราษหยาบ 25.640 ลบ.ม. 325.23 8,338.89 9 9 .0 0 2,530.36 10,877.26

งาบคอนกรัก

- คอบกรัดม®ง{สรร ลกนาฅก้ 230 72.320 ลบ.ม. 3^00.00 231,424.00 485-00 35/375.20 266/499.20

.■1. .■111 ----- -- --1.. 11 11. —
ฟ้สัย {พชุ/มาก

23 มชุนายบ 2564 1046:21 หนา 2



แนบแสดงรายการ ป1มาผงาน  แสะราคา

แบน ปร.4

หน่าย ะ บาท

ส8าส์นห รายการ จาบวบ หน่วย
ค้าวัสค ค่าแร4งาบ รวมค่าวสดุ 

และแรงงาน
หมายเหตุ

ราคาค้อหน่วย จาบวบเงน ราคาค้อหนวย จานวนเงบ

-คอนกร*ส่าบผสม 1ะ3ะ5 (คอนกรคหยาบ) 3.650 สม.ม. 1348.11 5,650.60 398.00 1,452.70 7,103.30

คานแนบ,สรเอ*อนโสื*

-  ค่าประก?เบคคค้ังแบVVใล่อ'ห้ํว’โป 559.490 สร.ม. 0.00 0.00 133.00 74,412.17 74,412.17

•ไฟ้ชํฟ่าแบV 391.650 ลฃ.ฟ ่. 410.00 160,576.50 0ฟ้0 0.00 160,576.50

-  คร่าว'1มํยาง ไมใส 117.490 สม.̂ . 405,00 47,583.45 0.00 0.00 47,583.45

-ฅ ?ง 139-870 ก^ 3645 5,098.26 0.00 0.00 5,098.26

- ไมค้ําย้น(ทองคาบ) 228.000 สับ 55.00 12,540.00 0-00 0.00 12,540.00

•ไมค้ําฝัแ(ทองไ?ม) 7.000 สับ 55.00 385.00 0.00 0.00 385ฟ้0

งาบเหสิภ;สรมคอนกร*

- เหสิก;สบ กอ6 .803 สับ 26,962.62 21,650.98 4,100.00 3^92.30 24,943.28

- เหสิภ;สบ 889 .123 สับ 26,542.06 3,264.67 4,200.00 504.30 3,768.97

- เหสิกเสัน 0812 1.448 สับ 25,233.64 36,535.33 3,300.00 4,778.40 41,316.71

- เหลกเสัน 0816 2.475 สับ 24,953.27 61,759.34 3.300.00 8,167.50 69,926.84

ฟ้&เ ๓ ชุ/มา*

23 มชุน'ใขบ 2564 10:26:21 หบา 3



แบบแสดงรายการ ป?มาณ งาน และราคา

แบบ ปร,4

หน ่วย ะ บาห

'̂!®'* ค* ห้าาสตุ ห้าแรงงาน ราบห้า'าลตุ
หมายเหตุ

รากาตอหน่วย จำ'บวบเงํบ รากาคอหน่าย จำบวบเโบ และแรงงาบ

- เหสักเห้บ อ620 .262 สับ 24,953.27 6,537.75 2,900.00 759.80 7,297.56

- - ลาดผูกเหสัก 153.360 กก. 39.25 6,019.38 0.00 0.00 6,019.38

- คะแกรงเหสักเสมสืวก้ออ้อย สีเหสียมรัตุรัก 366.630 สร41. 31.78 11,65130 5X0 1,833.15 13,484.65

กก,ง,0 นม. รเบากคาราง 0.20 X 0.20 ม.

งาบโก รงกรางเหลกเปหรร?ข

•โกรงสก้างอาการ รวมลวกเ^อมซบด 660 

{เสียมเหสักฟ้าโป)

1,119.860 กก, 0.00 0X0 12.00 13,438.56 13,438.56

- ห้อเหสักกลวงส์เหสิยมวตุรัส ซบาก 1 บิ้ว X 1 25.900 กก. 26.34 682.23 0.00 0.00 682.23

0า หบา 1.2 นบ.

-  ห้อเหลกกลวงสีเหสียมรัตุรัล ซ'บาก 2 บว X 2

ใ3าหมา2.รมย.
547.960 กก. 29.45 16,138^1 0.00 0.00 16,130.52

- หอเหสักกลวงสีเหสียมนึบผ้า ยนาด 2 สัว X 4 331.500 กก. 32.37 10,896.40 0.00 0.00 10,896.41

บวหบา2.0มม.

- ห้อเหสักกลวงสีเหลยมจตุรัส ใ)บาด 4 ฟ้า X 6 

บา หบา 3.0 ยม.

198.420 กก. 30^4 6,000.22 0.00 0.00 6,000.22

ฟ้ฟ้ย เสัญม'ไก

23 มถนายน 2564 10:26:21 หบา 4



แบบนส&งร'ไยโกร ปรม',เณงาบ นสะราคา

แนบ ป ร. 4

หนวย: บาท

* V  ^ 1เแก คาาสชุ ค่าแรงงาน รามค่าวัสตุ
หมาแเหค

ราคาค่อหนวแ ^าบวนเงบ ราคา1ค่อหบ่วแ จานวนเ̂ น และแรงงาน

I - แค่นเพลค ซมา* 0-20x0-20x0.009 รวมบุก 12.000 แค่น 282.60 3,391.20 0.00 0.00 3,391.20

**า?กันฬรแ0*แก

- งาบหาสิเหล็กกบ?ฟัม 407.120 ครม. 36.21 14,741.81 35.00 14,249.20 28,991.02

พี้นสำเรืจรป

- แผนพบหองสืแบ โบบบ. ไมนอยกวา 350 161.480 ครม. 385.00 62,169.80 25-00 4,037.00 66^06.80

กก./คร.ม.

คอนก่^*พับ*^าท๗ 'แรจ^

- คอนก‘เ*ผสมเสรจ ลูกบาคก์ 240 *5(:. 8.070 ลน.ม, 3,200.00 25,824.00 485,00 3,913.95 29,737.95

งานโครงหพังค า เหสิก

- ค่าแรงโครงหลงคาหาไป (หรงจว หรงเฟ้ง 

หรงโ!บหแว อบๆ) รวมลาตเ?อม

3,184.000 กก. 0.00 0.00 10.00 31,840.00 31,940.00

- เหสิกสัว? หนา 23  มม. แาา 6 เม*ร ร)นาค 75 945.000 กก. 56.23 34,23357 0.00 0.00 34,233.57

X 45 X 15 มม. นน. 21 กก.

หนา 5

พัพัย เพชุ/ผาส

23 มชุนาแน 2564 10:26:21



แบบแสดงรายการ ปร ิมาณ งาบ และราคา

แนบ ปร,4

ทนวย: บาท

ค่า'วสตุ กำแรงงาน รานศ'!.'ไสตุ
หมายเหตุ

รากาด่อหนวย จำนาบ;งบ ราคาต่อหบวย จำ'บวบ เงบ และแรงงาบ

- เหสักศว? หนา 12  มม. ยใว 6 เมศร ใเบาก 

100 X  50 X 20 มม. บน. 26-27 กก.

2,014.000 กก. 38.25 77,029.45 0.00 0.00 77,029.46

-  เหสักดว? หนา 22) มบ. ยาว 6 เมศร ใ)บาก 

125 X 50 X 20 มม. บน. 22-23 กก.

225.000 กก. 36.36 8,182.12 0.00 0.00 8,182.13

รวมกำงาบโครง*ร ้า ง ใกากรรม - - 139,709.46 901,29848 23,301.00 221,024.31 1,122,312.87

2 งาบ*กวปัคยกรรม

งาบ^งหลงคา

- กระเบ้ือง'หสังคาคอบตุ สิ ใ)บาศ 50 X 120 X 

0.5 ซม.พร้อมใเอ (เลอกสิภายหลง)

283.470 ศรม. 243.31 42,041.43 45.00 12,756.15 54,797X9

- กรอบสับโคง กระเบ้ืองลอบค่ 16.000 ม. 150.67 2,410.72 45.00 720.00 3,130.72

- กรอบสานหวง กระเบ้ืองลอบคู่ 3.000 แน่น 66.20 198X0 2220 67.50 266.10

- กรอบกะเต่สัน กระเบ้ืองลอนถู, 43.000 ม, 137.32 5,904.76 45.00 1,935.00 7,839.76

- กรอบป ีก บเลายคะเว้ 6.000 แน่น 77.20 463.20 22X0 135.00 596.20

หนา 6

หจํย เฟ้ญมาด

23 ปีตุบายน 2564 10:26:21



แบบแสดงรายการ ป?มาณ งาน และราคา

แนบ ปร.4

หบ์วย : บาท

ค,าวัศคุ ด่าแรงงาน ราม*1าาส*
หมายเห*จํเ ̂ 7เ น*! หน )อ

รา*'าคอ,หน่าย จาบ'วน เงน ราดาค่อหน่วย จำนวนเงน และแรงงาบ

* รางป้าดะเฆํสำเ?อรใ!แสคนเลล 13.000 ม. 579,25 7,528.95 25.00 325.00 7,853.95

-  เขงจายไบัสังเคราะหสัาเรจรูป 

พรอมธุปกรณฐ*แค่น ค*ดง

69.000 ม. 336.38 9,410.22 73.00 5,037.00 14,447.22

งานป้า เท*-านแส ะ:เทคาน

- ป้าเห*1ไนใ'เป้1ง่ป็,ฟ ่นบอร*หนา 9 มม. ขนาค 

1.20x2.40 ม. ใ*รง*ร่าวเหสิกชุนลงกะสิ @ 0.60 ม.

94.750 *รม. 263.03 24,922.09 75.00 7,106.25 32,028.34

-  ฝาเพ*านไมระแนงสัาเรืขรูบ เจาะร่อง 3 น้ิว 

โ*รง*ร่าวเหลกชุบลังกะสิ @ 0.60 ม.

137.210 ดร.ม. 446.60 61,277.98 112.00 15,367.52 76,645^1

งานผนงกอคํวยวสคุกอ

- มฟ้งกอ?เมน* ๗ อ*แบบ'ระบาVอากาค จนๆ* 1.680 ดร.ม. 172.11 289.14 105.00 176.40 465.54

0.19x0.19x0.09 ม.

- คลองราภ เดีมแผ่น,5ฐ 1.640 ดร.ม. 555.90 911.67 167,00 273.88 1,185.56

- เสาเฐนและคาน'สิบ'หลัง (รวมเหลกเสรม) 101.290 11 78.67 7,968.48 44,00 4,456.76 12,425.24

- ฬงกอศาปัญ ครีงแผน (อฐแ*ง4รู) 300.300 ดร,ม. 256.78 77,711.63 89.00 26,726.70 304,438.33

ห น่า 7

พํขัย เพิญมา*

23 5ภุนาแน 2564 10:26:21



แบน แร.4

แบบแลดงรายการ ปร ิมาณ งาบ  และราคา

ห น วย : นาท

ลำสับห
กาวสตุ ก่าแรงงาบ รวมศ'ก?เก

นมายเหค
รากาก่อหน่าย จำ'บวนเงบ ราคาก่อหน่วย จำนๆบเงบ และแรงงาบ

งาบตคแก่งผํวผบัง

-  ผบังแ น บ่ทลา?ทุศหบา 2 ซม. 6.000 •ร.ม. 2,161.03 12,966.18 0.00 0.00 12,966.18

อตุลา*ลายกามแบบ ทรอมกคสัง

-  บัาปนป๋นส์าเรซเป ซนาค 10x300x5.0 ชม. 54X90 ม. 128.07 6,965.72 60.00 3,263.40 10,229.13

* ผบังบุกระ;บ้ืฉงเก!!อบ?*รรบกาซนาศ 

(1ม่รวมงาบปนลามรองพ็บ)

19400 กรน. 278.28 5,287.32 166.00 3,154.00 3,441X2

งาน&าม^บ

- ปบอาบโตรงสราง(รวบงาบสับเสียม) 82.980 •รน. 86.10 7,151.21 100.00 8,298.00 15,449.22

- ^บปิาน&วเรัยน ผบัง (หนา 1.5 

ซม.เมอวัส้ ต ุเส ขิหายแลา)

600.600 สร.ม. 74.06 44,480.43 62.00 49,249.20 93,729.64

งาบศโแเก่งฝ็วฟ้น

.  ̂ บหรายสับ^?เนบคสัสมบมสมเ)1ายากบ?ม 28,880 สร.ม. 106.29 3,069.65 0200 2,368.16 5,437.02

{หบา 1.5ซม.)

พ็ซัย เพ็ญมา*

23 ปีตุ'บาย'น 2564 10:26:21 หบา 8



แบบแลคงรายการ ปร ิมาณ งาบ และราคา

แบบไ)!.4

หน่วย โ บาท

ล่าคบห
ค่ารัลศุ ค่าแรงงาบ รวมคาวสคุ

หมายเหตุ
ราคาค์อหนวย จำ'บวบ เไบ รากาค,®หน่วย จำบวบ;งบ และแรงงาบ

- พบชุ!กระเบ้ืองสิบเผาเคลอบเซรามค (สิอรรมกา) 62.860 ลรน. 281.14 17,678.08 158.00 9,935.04 27,613.12

ซบาค 8* X 8*

งาบบื้นปีวชุ!ควยวลตุแผบซปีคค่าง ๆ 

ปีกตายชุ!นหราย

- ทํ๋บชุ!กระเบ้ืองแกรบคโคํรร!มคา จบาศ 24' X 198.200 ศรน, 417.31 82,710.84 222.00 44,000.40 126,712.24

24*

* ผ้าปังคอบกรค พบหนาแกรบกโคล่า .640 ตรน. 1,850.00 1,184.00 555.00 355X0 1X39.20

งาบ'ประถูหผ้าค่าง ซ่องแลง

และซ่องระบายอากาค

-  ปร^^กน;ลลกรอบนอก ชบา* 2 บ ื้า ซอบ่โบ 

ซบาค 3 บา (คามแบ'บทกาหนต)

2.000 รัน 2,800.00 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00

- ประดูเหลโเผ้วบแบบมอคง 1.000 ชุศ 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00

- ประดูอตุมเบยมบาบเลอบ ซบาค 2.05x1.00 1.000 ชุศ 6,391.01 6,394.01 0.00 0.00 6,394.01

เมตร

1 - ประภูใผ้เบ้ือแสีง รบาส 2.05 X 0.90 เมกร 1 1.000 1 รั* 1 4,138.23 4138.26 1 0.00 0.00 4,138.29

ทรัย เพ็ญมาศ

23 นตุนายบ 2564 10.26:21 หบา 9



แบบแสดงรๆยการ 1เ?มาณ งาน แสะราคา

แบบ งร.ง

ทนวย ะ บาท

•เ̂ คไ( คาวสตุ ส่าแรงงาบ รวมค่าวสดุ
หมายเหตุ

ราคาส่อหนวย จำนวบเงบ รา*าค่อหนวย จ8าบวนเงน และแรงงาบ

- ประฅใมเบอแข็ง ขบา* 2.05 X 1.00 เม*ร 5.000 ชุ* 4,386.18 21,930.90 0.00 0X0 21,930.90

-  ประค'1ม1แอแข็ง ขบา* 0.00x1.55 เม*ร 1.000 ชุ* 334958 3,349.50 0.00 0.00 3,349.58

-  ประคูแสด'นเลสก'รอบ'นอก จนา* 2 นา จอนใบ 

ชบา* 1 นิ้า (คามแบนห^าหบด)

1.000 2300X0 2,800.00 0.00 0.00 2500.00

- หนาคางอลูป็เนํยม ขนาด 1.00 X 2.95 เมตร 4.000 ชุ* 6,923.61 27,694.44 0.00 0.00 27/594.44

- หนาส่างางกบใมํเน๋ํ©แข็ง จนาด 1.10 X 1.35 

เมดร (บานเกล็ด)

4.000 ชุ* 2380.17 10,320.68 0.00 0.00 10520.68

- หนาส่างวงกบใมเบ©แจึง ชนาค 1.10 X 135 3.000 ชุ* 3,993.24 11,979.72 0.00 0.00 11,979.72

เมดร (กระจก*คดาย)

งาบ?)กแส่ งวัสดุ สิวนบใ*

- ราา•&แใ* รVส;นไมเนอแจึง จนา* 2*ฬ* ออมสิ 7.000 ม. 650.00 4,550.00 60.00 420.00 4,970.00

พรอม**คง

- จมกป้บใ* หวข็ 30.000 น. 72.66 2,17950 40.00 3,200.00 3,37950

งานทาสิ

หนา10

ฟ้จํย เพญมา*

23 มชุ'ฆไยบ 2564 10:26ะ21



แบบแสดงรายการ ป ร ิม าณ งาน  และราคา

แบบ ปร.4

หมวย โ บาท

0*̂ โง; 115 จำบวบ
คำรสก คำแรงงาบ รวมค่า?ศค

หมายเหก
รากาคํอหน่วย จำบวนเไบ ราคากอหน่วย จำบวบ;งบ และแรงงาบ

- งาบหาสิป้ามัน 33.170 กร.ม. 40.43 1,342.72 35.00 1,160.95 2X03.67

- งาบหาสิหสาสตโเซบกหาภายบอก 389X60 ฅร.ม. 49.69 19,357.23 30.00 11,686.80 31,044.04

- งาบหาสิหสาสตกซบกหาภายใน 464.140 กร41. 43.48 20,180.80 30.00 13,924.20 34,105.01

งาบอ๋ึบ ๆ

-  ป้ายซออาการ (กาบแบบ) หรัอมสิ'กคง 1.000 ซบ 7X00.00 7,500.00 0.00 0.00 7X00.00

-  ป้ายสัญสักฬ! สำห?บผูฟ้การ 1.000 4เ| 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00

รวมคำงานสกาปักยกรรม - - 72,794.06 590,470.46 2,490.00 224X98X1 814X69.06

3 งานระบบสซา?เบาล และระบบกบ;*สิ ง

งาบระบบห้อประปา

- ห้อ ทรั? แซง ห้อประปา &  8.5 ยาว 4 ผกร 

เสนผ่านถูบอกลาง 3/4 บา

4.000 ม. 29.45 117X0 0.00 0.00 117.80

หํซํย เหิญมาก

23 ปีถ,ขายบ 2564 10ะ26ะ21 หนา!!



แบบแลดงรายการ ป ร ิม าผ งาบ  และราดา

แนบ ปร,4

หบ่าย ะ บาท

ล่าค'1เท รายการ
คาวลดู คาแรงงาน รวมบ่าวล*) 

และแรงงาน
หมายเทดู

รากาล่อ'ทน่วย 9าบวนเงบ ราคาบ่อหนวย1 ชุาบวบเงน

* ทอ ฟ้รร่! แข็ง บ ่๗ ร#ปา 4น 8.5 ยาว 4 เม#ร 20.000 ม. 63.81 1.276.20 0.00 0.00 1,276.20

เสนผาบสนยกลาง 1 จา

- ปร#ดูป้ายนคอรรมลา ยนาค 2 นา 1.000 279X0 279.00 0.00 0.00 279.00

บ,'อฟักนา ระบนระนายป้า

- นอฟักป้า 04x0.4x0.5 ก่ออฐเส์มแก่น 1.000 งม 523.96 523.96 0.00 0.00 523.96

คอนกรํลหนา 0.1

- บ่อระบายป้า 3เมนฟ้ยฟ้นคก. 02 1.830 ม. 140.95 257.93 0.00 0.00 257.94

ม.หรอมงานคบ^คและกมคํบ

ฬ1&งสุรเภ้ณป้และอป กรล!ป้อ*ป้า

-โกลัวมฟักโกรกแนนมสังฟักป้า 1.000 งม 2,336.45 2,33645 450.00 450.00 2,786.45

- โกลัวมน่ังยองแนนโมมฐาน 1.000 700.93 700,93 150.00 150.00 850.93

. 1.000 งาน 1,153.74 1,153.74 0.00 0.00 1,153.74

ง านก่อสิฐฉาบ^นฐานรองโกลัวมน่ังยอง!เละอ,างเกนน 

*า

ดจย เพญเก*

23 มกนายน 2564 10*6:21 หนา 12



แบบแลลส ุรายการ ป^มาณงาบ และราคา

แนบ ปโ,4

หบํวยะ บาท

ลาคบ8
คำ1วัสสุ คำแรงงาบ รวมคำอัสสุ

ทมาอเทสุ
รไคาดอหนาอ จานวนเงน ราคาคอทบวอ ข้ัาน■ณ!งน และเ!รงงาน

- เคานํเดอรคอนกรตสัาห?บอางลางทนVตรม 

(ฟันหนาแกรนํคโคคา)

.840 ตร.น. 1,010.96 849.20 222.00 186.48 1,035.69

- กระจกเงา 1.000 ข้ัน 459.00 459.00 70.00 70,00 529.00

- กอกบ้ํา 2000 อัน 186.92 373.84 25.00 50.00 423.84

- ^ นาแลคบ!ลค ขบาต, \!2  บา 1.000 *1 560.00 560.00 000 0.00 560.00

* ราาลแคนเลสฟั)หรบผัฟ้การ 1.000 สุ* 2,890.00 2,390.00 0.00 0.00 2,890.00

สุงกโโฟระกอบระนบสุขาภบาลอน *1

- อังบ'านคน้ําเสิอขนาค 2000 สิคร 1.000 6 . 9,350.06 9,350.06 0.00 0.00 9350.06

Vณ!ครกรฟ้ฟ้.ครก ?.ง.0 0313 *เ35,6.5

- ทอ ฟ้รข็ แขง ท่องระปา ข้ัน 83 อาว 4 เมดร 12X000 ม. 100.40 1,20430 0.00 0.00 1,204.80

เส้นผ่าบคนย,กลาง2 บ้็ว

- ห่อ ฟัวข็ แข็ง ห่อประงา ข้ัน 83 ยาา 4 เมตร 8.000 ม. 357.00 2,856.00 0.00 0.00 2,656.00

เส้นผ่านสุนษ์กลาง 4 บา

- คะแกรง?8!บกคน ขนาค 2 บิ้ว 1 2.000 ข็น 139.00 1 273.00 75.00 150.00 1 428.00

ฝ็อัย เฟ้ญมาค

23 2ธุบาอ'น 2564 10:26ะ21 V1ษ้ๆ 13



แบบแสดงร'ไยโฑร ป1มาผง'ไบ  แสะราดา

แบน นร.4

หมาย ะ บาท

ลาดบท ราบการ ราบวบ
ค่าวสล คาแรงงาน รวมค่าวัสดุ 

และแรงงาบ
พบา*̂ ทด

ราดาล่อทนวย สัาบวบเงน ราคาดอทนวย จ‘านวนเงบ

รานระบน?นๆ

- ถํง้ดบเพสง (ผงเคมแฟ้ง) 10 ปอบด 1.000 จด 790.00 790.00 200.00 200.00 990.00

ราบ ล่างาน ระบบศร) า?เบาลแล ะระบบ ฟ้บเพลง - - 21,071.63 26,256.91 1,192.00 1,256.40 27,513.41

4 งานระบบไฟฟ้า และร&บขแ0ศาร

งานเคนสวยไฟฟ้า

- แทง 6โ0บกปี 0̂๘ 5/8* X 10* 1.000 * 1 592.00 59240 0.00 0.00 592,00

- คลอน1ป็เบอร์พรอบอุปกรผ 2.000 จด 3,700.00 7,560.00 500.00 1,000.00 9,560.00

- สายไฟ 2x1.5 V #  1.5 *0๙๙. 560.000 ม. 14.90 5,364.00 14.00 5,040.00 10,404.00

- ลาบไฟ ■า■พ 10 5อุ™๙. 50.000 ร! 39.06 1,953,00 1640 000.00 2,753.00

- สายไฟ น ฬ  2.5 50๙กา. 120.000 ม. 23.13 2,775.60 16.00 1,920.00 4,695.60

ลวงโดนไฟฟ้า

- เดารบด รากลบแบบ มาราวด 10,000 สัน 66.25 66250 90.00 900.00 1,562.50

ฟ้ชย เพ็ญบาค
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แบบแสดงรายการ ปรมาณ งาบ และราคา

แบบ ปร.ง

หน ่วย: บาท

ฟาฝัVVI รายภาร จานวน
* 'ๆรสคุ คำแรงงาน รวมคำว?ด 

และแรงงาบ
หมายเหคุ

ราดาคํอหน่าย จำนวนเไบ ราคาคอหน่วย จำนาบ(งบ

- สวบฟ้ฟฟ่าหางเคยว 154 250V 11.000 61.53 677.30 80.00 880.00 1,557.38

- สาบ1ซไฟ'ฟาล0งหา'* 154 250ป 1.000 ไ* 166.00 166.00 90.00 90.00 256.00

- ห?เอฬฟ^วรนาค 2x78*18พ 8.000 ไ* 1,097-00 8,776.00 150.00 1,200.00 9,976.00

หรอมใครมไฟค?นภรงละหอนแสง คดลอย

- หลอดไฟ160ซนาค 2*78*16พ 0.000 ไ* 1,097.00 8,776,00 150-00 1,200.00 9,976.00

หร์อมโครมไฟคะแภรงละหอนแสง ฝังฝา

-  หลอดไฟ!.|ะ0รนาค 78-9พ  &คสอย 20.000 ไ* 739.00 14,780.00 135.00 2,700.00 17,480.00

งาบ'ระโชนไ'ฟฟาภาย'นอก

-  สายไฟ 'ก-เพ 16 (าากา, 60-000 บ. 57.20 3,432.00 20.00 1,200.00 4,632.00

อุปภรอ!!เบ ๆ

-ฟรฟอร์ม 816มม. 2.000 จน 31.00 62.00 0.00 0.00 62.00

- แร็คหร์อนอกอาย 2-000 จี้น 88.00 17600 0.00 040 176.00

* คำแรงฅํคตั้งอประกรผร?นบไฟฟา 1-000 1 งาน 0.00 0.00 1,000-00 1,000-00 1,000.00

หข้ข ;ฟ้ญมาค
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แบบ ป ร. 4

แบนแสดงรายการ ป ร ิม าผ งาน  และราคา

หนวย ะ บา'ท

ล*าคบท รายการ จำนวน หน,วย
ล่าวลตุ คาแรงงไน รวมล่าวัลตุ 

และแรงงาน
หมายเหตุ

ราลาต่อหนวย จำนวน ฟ้บ รา*'าล่อห,น์วข จำนวนเงน

รามล่างานระบบไฟฟ้า และระบบ!เปิศาร
-

7,652.12 55,752.48 7,261.00 17,930.00 73,682.46

รวมค่า'วัลค แกะแรงงาน 2,030,077.82

พจย เหญมา*
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