
( สําเนา )
ประกาศหนวยบูรณะแหลงน้ําเพื่อการประมงอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงบานพักขาราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี จํานวน ๑ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 หนวยบูรณะแหลงน้ําเพ่ือการประมงอุบลราชธาน ีมีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

ปรับปรุงบานพักขาราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน ๑ หลัง ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น

๖๐๓,๘๒๔.๐๐ บาท (หกแสนสามพันแปดรอยยี่สิบสี่บาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกหนวยบูรณะแหลง

น้ําเพ่ือการประมงอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด

ขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ

หนวยงานเอกชนทีห่นวยบูรณะแหลงนํ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานเีชื่อถือ

                ๑๑. ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                      กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี

การกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใช



สําเนาถูกตอง
 

ชุษณ รัตนวรรณ

(นางสาวชุษณ รัตนวรรณ)

 นักวิชาการประมง

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

 โดย นางสาวชุษณ รัตนวรรณ นักวิชาการประมง

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี นบน.อบ ๑/๒๕๖๔

ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                     สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะ

ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต https://www๔.fisheries.go.th/watersourceubon หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๕๒๔๓๐๖๐ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

ธรรมฤทธ์ิ วนิชเรืองชัย 

(นายธรรมฤทธ์ิ วนิชเรืองชัย)

หัวหนาหนวยบูรณะแหลงนํ้าเพื่อการประมงอุบลราชธานี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมง

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 



แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1 หลัง 
 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  หน่วยบูรณะแหล่งน  าเพื่อการประมงอุบลราชธานี 
 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 603,600 บาท (หกแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 
 
5. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี  29 กรกฎาคม 2564 เป็นเงิน 603,824 บาท (หกแสนสามพันแปดร้อยยี่สิบส่ีบาทถ้วน)
  
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคาก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
          จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง (ปร.4) จ านวน 5 แผ่น 
 6.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   
          จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง (ปร.5) จ านวน 1 แผ่น 
    6.3 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   
          จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง (ปร.6)  จ านวน 1 แผ่น   
 
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
    7.1 นายประชุม  ดวนใหญ่     นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ  
    7.2 นายศรีเมือง  จันทะวารีย์     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช2       กรรมการ 
    7.3 นายวีรชัย  แสงสาย             นายช่างโยธาช านาญงาน                         กรรมการและเลขานุการ 
     
 
      

 (ลงช่ือ)....................................................ประธานกรรมการ 
                                                                            ( นายประชุม  ดวนใหญ่) 
                                                                     นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................กรรมการ 
                                                                          ( นายศรีเมือง  จันทะวารีย์) 
                                                                   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช2 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                                              ( นายวีรชัย  แสงสาย) 
                                                                            นายช่างโยธาช านาญงาน 
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ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   :  ปรับปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต  าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน1 หลงั

สถานที่ก่อสร้าง  :   หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี รายการเลขท่ี 

ส่วนราชการ :    หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี

ประมาณการโดย   :  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                    เมื่อวนัที่    29 กรกฎาคม 2564

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน

สรุปงานก่อสร้าง

1  หมวดงานโครงสร้าง 87,041.49               

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม 298,175.82             

3 หมวดงานระบบสุขาภบิาลและประปา 18,366.13               

4 หมวดงานระบบไฟฟ้า 44,625.00               

5 หมวดงานอืน่ๆ 14,279.61               

รวมราคาวสัดุและค่าแรงงานเป็นเงนิประมาณ 462,488.05             

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง 

ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

แบบเลขที่          165 / 2565

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน
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ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   :  ปรับปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต  าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน1 หลงั

สถานที่ก่อสร้าง  :   หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี รายการเลขท่ี 

ส่วนราชการ :    หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี

ประมาณการโดย   :  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                    เมื่อวนัที่    29 กรกฎาคม 2564

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน
ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

แบบเลขที่          165 / 2565

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

1 หมวดงานโครงสร้าง
 1.1.  งานเหล็กโครงสร้างหลงัคา
       -  เหล็กตวัซี 125x50x20x3.2 มม. นน. 40.3 กก/ท่อน 13.00          ท่อน 1,286.72         16,727.36           -                 -                      16,727.36               
       -  เหล็กตวัซี 100x50x20x2.3 มม.  นน. 24.36 กก/ท่อน 25.00          ท่อน 816.12             20,403.00           -                 -                      20,403.00               
       -  เหล็กตวัซี 75x45x15x2.3 มม.  นน. 19.50 กก/ท่อน 35.00          ท่อน 702.50             24,587.50           -                 -                      24,587.50               
       -  ค่าแรงประกอบโครงหลงัคาเหล็ก 1,815.40     กก. -                  -                      10.00             18,154.00           18,154.00               
       -  ทาสีกนัสนิมโครงหลงัคาเหล็ก 86.48          ตร.ม. 47.91               4,143.01             35.00             3,026.62             7,169.63                 

รวม 65,860.87           21,180.62           87,041.49               
2 หมวดงานสถาปัตยกรรม

2.1. งานหลังคากระเบือ้งลอนคู่ 160.62        ตร.ม. -                  -                      -                 -                      -                          
 - กระเบ้ืองลอนคู ่ขนาด 1.20x0.50x0.06  มม. 375.00        แผน่ 52.00               19,500.00           -                 -                      19,500.00               
 -  ครอบสนัหลงัคากระเบ้ืองลอนคู่ 20.00 แผน่ 38.32               766.40                -                 -                      766.40                     
 -  ครอบขา้งกระเบ้ืองลอนคู่ 40.00 แผน่ 44.86               1,794.40             1.00               40.00                  1,834.40                 
 -  ครอบชนผนงักระเบ้ืองลอนคู่ 45.00 แผน่ 52.00               2,340.00             2.00               90.00                  2,430.00                 
 -  ขอยดึกระเบ้ือง 6"- 8" 937.50        อนั 3.27                 3,065.62             -                 -                      3,065.62                 
 -  ค่าแรงงานมงุหลงัคา 160.62 ตร.ม. -                  -                      45.00             7,227.90             7,227.90                 
 -  เชิงชายไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 1"x 8" 72.00 ม. 80.00               5,760.00             -                 -                      5,760.00                 
ปิดเชิงชายไมเ้น้ือแขง็ ขนาด 3/4"x 6"
 -  ค่าแรงงานติดตั้งเชิงชาย+ปิดเชิงชาย 72.00 ม. -                  -                      73.00             5,256.00             5,256.00                 
2.2.งานฝ้าเพดาน
   - ฝ้าเพดานยบิซมับอร์ดมีอะลูมิเนียมฟอยล ์ หนา 9 มม.     39.07          ตร.ม. 260.00             10,158.20           75.00             2,930.25             13,088.45               
    โครงคร่าวโลหะชุบสี  
  - ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.ชนิดลายไมเ้ซาะร่อง 46.75          ตร.ม. 210.00             9,817.50             75.00             3,506.25             13,323.75               
ระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี ทาสีน ้าพลาสติก
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ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   :  ปรับปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต  าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน1 หลงั

สถานที่ก่อสร้าง  :   หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี รายการเลขท่ี 

ส่วนราชการ :    หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี

ประมาณการโดย   :  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                    เมื่อวนัที่    29 กรกฎาคม 2564

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน
ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

แบบเลขที่          165 / 2565

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

2.3 งานผวิพืน้
   -  พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ เซรามิกขนาด 12"x 12"ชนิดผิวดา้น 2.19            ตร.ม. 310.00             678.90                158.00           346.02                1,024.92                 
   -  พ้ืนไมล้งน ้ายาเคลือบเงาไม(้ยริูเทน) 39.46          ตร.ม. 100.00             3,946.00             115.00           4,537.90             8,483.90                 
   - ค่าขดัพ้ืนไมเ้น้ือดว้ยเคร่ือง 39.46          ตร.ม -                  -                      70.00             2,762.20             2,762.20                 
2.4. งานผนัง
 -  ผนงัไมส้งัเคาระห์ โครงเคร่าแหล็กกล่องแบน ขนาด 4"x 2". 80.68          ตร.ม. 900.00             72,612.00           95.00             7,664.60             80,276.60               
หนา 1.2 มม.
 -  เหล็กกล่องแบนชุปกลัลวาไนท ์ ขนาด 4"x 2".หนา 1.2 มม. 40.00          ท่อน 630.00             25,200.00           -                 -                      25,200.00               
 -  ค่าแรงงานติดตั้งผนงั 80.68          ตร.ม. -                  -                      100.00           8,068.00             8,068.00                 
 -  ผนงัภายในกรุแผน่ไมอ้ดัซีเมนต ์หนา 8.00 มม.ทาสีน ้าพลาสติก 77.27          ตร.ม. 500.00             38,632.50           89.00             6,876.58             45,509.08               
 -  ค่าแรงงานติดตั้งผนงั 77.27          ตร.ม. -                  -                      95.00             7,340.17             7,340.17                 
 -  ผนงับุกระเบ้ืองเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x 10" สูง 1.50 ม. 8.13            ตร.ม. 245.00             1,991.85             166.00           1,349.58             3,341.43                 
2.5. งานประตู-หน้าต่าง
       - ป1.ประตูบานเปิดเด่ียว วงกบ ไมเ้น้ือแขง็ พร้อมอุปกรณ์ 5.00            ชุด 3,600.00         18,000.00           500.00           2,500.00             20,500.00               
       - ป2.ประตูบานเปิดเด่ียว PVC วงกบPVC พร้อมอุปกรณ์ 1.00            ชุด 1,900.00         1,900.00             500.00           500.00                2,400.00                 
 2.6. งานทาสี
   -ทาสีน ้าพลาสติก (ทาสี 2.00 รอบ)    210.20        ตร.ม. 40.00               8,408.00             30.00             6,306.00             14,714.00               

    -ทาสีน ้ามนัวงกบไม้ 31.64          ตร.ม. 40.00               1,265.60             35.00             1,107.40             2,373.00                 

2.7.งานสุขภณัฑ์ห้องน า้
       -โถส้วมนัง่ราบพร้อมอุปกรณ์ SKU K 1045814  3.75 L 1.00            ชุด 2,390.00         2,390.00             450.00           450.00                2,840.00                 
       -  ฝักบวัอาบน ้าสายอ่อนพร้อมวาลว์  1.00            ชุด 400.00             400.00                70.00             70.00                  470.00                     
       -  ราวแขวนผา้พลาสติก  1.00            ชุด 180.00             180.00                70.00             70.00                  250.00                     
       -  สายช าระสายอ่อน  1.00            ชุด 300.00             300.00                70.00             70.00                  370.00                     

รวม 229,106.97         69,068.85           298,175.82             
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ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   :  ปรับปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต  าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน1 หลงั

สถานที่ก่อสร้าง  :   หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี รายการเลขท่ี 

ส่วนราชการ :    หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี

ประมาณการโดย   :  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                    เมื่อวนัที่    29 กรกฎาคม 2564

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน
ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

แบบเลขที่          165 / 2565

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

3 หมวดงานระบบสุขาภบิาลและประปา
3.1 งานเดินท่อประปา
        - ท่อ พีวีซี ขนาด 1/2 น้ิว ชั้น 13.5  ยาว 4.00 ม. 10.00          ท่อน 49.53               495.30                -                 -                      495.30                     
        - ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4 น้ิว ชั้น 13.5  ยาว 4.00 ม. 4.00            ท่อน 5.81                 23.24                  -                 -                      23.24                       
        -  ขอ้ต่อพีวีซี 90˚ ขนาด 1/2 น้ิว 24.00          อนั 4.50                 108.00                -                 -                      108.00                     
        -  ขอ้ต่อสามทางพีวีซี  ขนาด 1/2 น้ิว 12.00          อนั 4.50                 54.00                  -                 -                      54.00                       
        - ก๊อกบอลวาลว์ 1/2 น้ิว 8.00            อนั 75.00               600.00                -                 -                      600.00                     
        - ค่าแรงงานประกอบ คิด 35% 1.00            เหมา -                  -                      448.19           448.19                448.19                     

3.2 งานท่อโสโครกและท่อน ้าทิ้ง
   - บ่อเกรอะ-บ่อซึม 1.00            ชุด 7,500.00         7,500.00             -                 -                      7,500.00                 
    - ท่อ พีวีซี ขนาด 4 น้ิว ชั้น 13.5 ยาว 4.00 ม. 4.00            ท่อน 600.00             2,400.00             -                 -                      2,400.00                 
    - ท่อ พีวีซี ขนาด 2 น้ิว ชั้น 8.5 ยาว4.00 ม. 6.00            ท่อน 156.00             936.00                -                 -                      936.00                     
    - ขอ้ต่อพีวีซี 90˚และ 45 ขนาด 4 น้ิว 6.00            อนั 140.00             840.00                -                 -                      840.00                     
    - ขอ้ต่อพีวีซี 90˚และ 45 ขนาด 2 น้ิว 12.00          อนั 35.00               420.00                -                 -                      420.00                     
    - ขอ้ต่อพีวีซีสามทางขนาด 2 น้ิว 6.00            อนั 38.00               228.00                -                 -                      228.00                     
  - ค่าแรงงานประกอบ คิด 35% 1.00            เหมา -                  -                      4,313.40        4,313.40             4,313.40                 

รวม 1,280.54             448.19                18,366.13               

4 หมวดงานระบบไฟฟ้า

 - ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า LOND CENTER 2P 12 CKT 1.00            ชุด 4,800.00         4,800.00             400.00           400.00                5,200.00                 

 - โคมหลอดไฟ LED TUB 1-18W 14.00          ชุด 1,050.00         14,700.00           135.00           1,890.00             16,590.00               

 - โคมหลอดไฟ LED TUB 1- 9W 1.00            ชุด 750.00             750.00                135.00           135.00                885.00                     

 -สวิทชท์างเดียว 15A 220-240 V ชนิดกล่องลอยติดผนงั 9.00            ชุด 60.00               540.00                80.00             720.00                1,260.00                 

 - เตา้รับ 3 ช่อง 15A 220-240 V ชนิดกล่องลอยติดผนงั 14.00          ชุด 145.00             2,030.00             90.00             1,260.00             3,290.00                 
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ประมาณราคาค่าก่อสร้าง   :  ปรับปรุงบา้นพกัขา้ราชการ ต  าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน1 หลงั

สถานที่ก่อสร้าง  :   หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี รายการเลขท่ี 

ส่วนราชการ :    หน่วยงานบูรณะแหล่งน ้าเพ่ือการประมงอุบลราชธานี

ประมาณการโดย   :  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง                    เมื่อวนัที่    29 กรกฎาคม 2564

ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน ราคาต่อหน่วย เป็นเงิน
ค่าวสัดุและแรงงาน หมายเหตุ

แบบเลขที่          165 / 2565

ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย
ราคาวสัดุส่ิงของ ค่าแรงงาน

 - สายไฟ THW ขนาด 1.5 มม. 300.00        ม. 11.00               3,300.00             14.00             4,200.00             7,500.00                 

 - สายไฟ THW ขนาด 2.5 มม. 100.00        ม. 18.00               1,800.00             16.00             1,600.00             3,400.00                 

 - สายไฟ THW ขนาด 4.0 มม. 100.00        ม. 20.00               2,000.00             20.00             2,000.00             4,000.00                 

 - ท่อร้อยสายไฟ 50.00          ท่อน 30.00               1,500.00             20.00             1,000.00             2,500.00                 

รวม 31,420.00           13,205.00           44,625.00               

5 หมวดงานอืน่ๆ

 1.5.1 งานรื้อ

 -  ร้ือถอนโครงหลงัคา 160.62        ตร.ม. -                  -                      40.00             6,424.80             6,424.80                 

 -  ร้ือถอนวสัดุมงุหลงัคา (ลอนคู่) 160.62        ตร.ม. -                  -                      20.00             3,212.40             3,212.40                 

 -  ร้ือถอนฝ้าเพดาน (วสัดุแผน่พร้อมโครงคร่าว) 39.07          ตร.ม. -                  -                      35.00             1,367.45             1,367.45                 

 -  ร้ือถอนบานประตู (บานเปิดเด่ียว) 5.00            ชุด -                  -                      50.00             250.00                250.00                     

 -  ร้ือถอนสุขภณัฑ์ 1.00            ชุด -                  -                      140.00           140.00                140.00                     

 -  ร้ือถอนระบบดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า 15.00          ชุด -                  -                      30.00             450.00                450.00                     

 -  ร้ือถอนผนงัไมพ้ร้อมโครงเคร่า (ร้ือขนกอง) 121.75        ตร.ม. -                  -                      20.00             2,434.96             2,434.96                 

-                      14,279.61           14,279.61               

327,668.38         118,182.27         462,488.05             รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด






