
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 1 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

ฝายผลิตดานใบยา   

1 กั้นหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง

1.1 งานโครงสรางวิศวกรรม

งานโครงสราง 

- เหล็กกลอง ขนาด 4"x4" หนา 2.3 มม. น้ําหนัก 6.95 กก./ม. (โครงผนัง) 250.00     กก. 28.00        7,000.00          12.00         3,000.00       10,000.00             

- เพลทเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 4 มม. 11           อัน 80.00        880.00            -            -              880.00                  

- Expansion Bolt ขนาด 5/16" 44           ชุด 100.00      4,400.00          -            -              4,400.00               

- เหล็กกลอง ขนาด 4"x2" หนา 2.3 มม. น้ําหนัก 5.14 กก./ม. (โครงฝาเพดาน) 2,220.48  กก. 28.00        62,173.44        12.00         26,645.76     88,819.20             

- ชุบสีกันสนิม 2 ครั้ง / ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 ครั้ง 108         ม.
2 60.00        6,480.00          50.00         5,400.00       11,880.00             

รวมคาวัสด+ุคาแรง งานโครงสรางวิศวกรรม  เปนเงิน 80,933.44       35,045.76    115,979.20          

1.2 งานสถาปตยกรรม

งานพื้น

- พื้นปรับระดับ ดวย self leveling 327         ม.
2 200.00      65,400.00        80.00         26,160.00     91,560.00             

- พื้นปูกระเบ้ืองยางหนา 3 มม. ชนิดมวนแบบ Wall to Wall 327         ม.
2 550.00      179,850.00      130.00       42,510.00     222,360.00            

งานผนงั

- ผนังอลูมิเนียมดานลางอลูมิเนียมลูกฟูกลอนใหญ หนา 1. มม. (NA) สูง 1.00 ม. 

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 2 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

  ดานบนวงกบอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) กระจกใส หนา 6 มม. ติดตาย   172         ม.
2 2,700.00   464,400.00      -            -              464,400.00            

งานฝาเพดาน

- ฝาเพดานแผนวีวา บอรด หนา 9 มม. (ขอบเรียบ) ฉาบเรียบทาสี 

  โครงเคราโลหะชุบสังกะสี 0.60x0.80 ม.# (ดานบนภายนอก)  327         ม.
2 480.00      156,960.00      90.00         29,430.00     186,390.00            

- ฝาเพดานยิบซั่มบอรด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดาฉาบเรียบทาสี โครงเคราโลหะ-

  ชุบสังกะสี 0.60x0.80 ม.# (ดานลางภายใน)  327         ม.
2 200.00      65,400.00        80.00         26,160.00     91,560.00             

งานประตู

- ป1 ประตูบานเลื่อนคูชนิดรางแขวนบน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) ลูกฟก-    

  กระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 1.90x2.00 ม. อุปกรณครบชุด มือจับ (ดานใน-ดานนอก) กุญแจลอค   3            ชุด 22,800.00  68,400.00        -            -              68,400.00             

รวมคาวัสด+ุคาแรงงาน งานสถาปตยกรรม  เปนเงิน 1,000,410.00   124,260.00  1,124,670.00        

1.3 งานระบบไฟฟา

- ตู Load center 4 เฟส 4 สาย 240/416 โวลท และกราวดบาร 30 ชอง 1            ชุด 10,600.00  10,600.00        500.00       500.00         11,100.00             

- เบรกเกอรเมนสําหรับตู SQAURE D 50A, 400V 3 POLE 10KA (MCCB) 1            ชุด 3,190.00   3,190.00          110.00       110.00         3,300.00               

- เบรกเกอรยอยสําหรับตู SQAURE D 20A, 220V 1 POLE 3            ชุด 230.00      690.00            110.00       330.00         1,020.00               

- เบรกเกอรยอยสําหรับตู SQAURE D 16A, 220V 1 POLE 3            ชุด 230.00      690.00            110.00       330.00         1,020.00               

- ดวงโคม LED ขนาดไมนอยกวา 3x18 วตัต พรอมอุปกรณ 27           ชุด -           -                 170.00       4,590.00       4,590.00               

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 3 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

- เตารับ 4 ชองแบบ 3 สาย สายเสียบขาแบนและขากลมพรอมสายกราวด 16           ชุด 500.00      8,000.00          90.00         1,440.00       9,440.00               

- สายไฟฟา 60227 ICE 01 ขนาด 4 sq.mm. 300         ม. 18.00        5,400.00          10.00         3,000.00       8,400.00               

- สายไฟฟา 60227 ICE 01 ขนาด 2.5 sq.mm. 500         ม. 12.00        6,000.00          7.00          3,500.00       9,500.00               

- สายไฟฟา 60227 ICE 01 ขนาด 2.5 sq.mm. (กราวด) 200         ม. 12.00        2,400.00          7.00          1,400.00       3,800.00               

- ทอรอยสายไฟฟา ชนิด EMT ขนาด 1/2" 65           ทอน 135.00      8,775.00          70.00         4,550.00       13,325.00             

- ทอรอยสายไฟฟา Flexible ขนาด 1/2" 100         ม. 10.00        1,000.00          10.00         1,000.00       2,000.00               

- ราง Wire Way ขนาด 50x100 mm. 13           ทอน 320.00      4,160.00          105.00       1,365.00       5,525.00               

- สวิตช 1 ชอง พรอมอุปกรณครบชุด 6            ชุด 110.00      660.00            90.00         540.00         1,200.00               

- อุปกรณ อื่นๆ (น็อต, ขอตอ, สี, หางปลา, แคลม, รางสายไฟ, Support) 1            รายการ 7,000.00   7,000.00          2,500.00     2,500.00       9,500.00               

- รื้อโคมเกาพรอมสายและตอสายกลับใหใชงานไดเหมือนเดิม 1            รายการ -           -                 8,000.00     8,000.00       8,000.00               

- Smoke Delcor พรอมอุปกรณ (เชื่อมตอกับวงจรตรวจจับเดิมที่ติดตั้งไวอยูแลว) 6            ชุด 5,100.00   30,600.00        -            -              30,600.00             

รวมคาวัสด+ุคาแรง งานระบบไฟฟา   เปนเงิน 89,165.00       33,155.00    122,320.00          

สรุป 1.กั้นหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง เปนเงินทั้งส้ิน 1,362,969.20        

2 กั้นหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง

2.1 งานโครงสรางวิศวกรรม

งานโครงสราง 

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 4 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

- เหล็กกลอง ขนาด 4"x4" หนา 2.3 มม. น้ําหนัก 6.95 กก./ม. (โครงผนัง) 41.70      กก. 28.00        1,167.60          12.00         500.40         1,668.00               

- เพลทเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 4 มม. 2            อัน 80.00        160.00            -            -              160.00                  

- Expansion Bolt ขนาด 5/16" 8            ชุด 80.00        640.00            -            -              640.00                  

- เหล็กฉาก ขนาด 2"x2" หนา 3.0 มม. น้ําหนัก 2.33 กก./ม. (โครงฝาเพดาน) 55.92      กก. 28.00        1,565.76          12.00         671.04         2,236.80               

- เหล็กกลอง ขนาด 4"x2" หนา 2.3 มม. น้ําหนัก 5.14 กก./ม. (โครงฝาเพดาน) 524.28     กก. 28.00        14,679.84        12.00         6,291.36       20,971.20             

- HIT-HY 200-R with HIT-C M10x130 @ 0.80 ม. 30           ชุด 150.00      4,500.00          -            -              4,500.00               

- ชุบสีกันสนิม 2 ครั้ง / ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 ครั้ง 30           ม.
2 60.00        1,800.00          50.00         1,500.00       3,300.00               

รวมคาวัสด+ุคาแรง งานโครงสรางวิศวกรรม  เปนเงิน 24,513.20       8,962.80     33,476.00            

2.2 งานสถาปตยกรรม

งานพื้น

- พื้นปรับระดับ ดวย self leveling 60           ม.
2 200.00      12,000.00        80.00         4,800.00       16,800.00             

- พื้นปูกระเบ้ืองยาง ขนาดไมนอยกวา 0.45x0.45 ม. หนา 3 มม. 60           ม.
2 380.00      22,800.00        100.00       6,000.00       28,800.00             

งานผนงั

- ผนังอลูมิเนียมดานลางอลูมิเนียมลูกฟูกลอนใหญ หนา 1. มม. (NA) สูง 1.00 ม. 

  ดานบนวงกบอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) กระจกใส หนา 6 มม. ติดตาย   43           ม.
2 2,700.00   116,100.00      -            -              116,100.00            

งานฝาเพดาน

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 5 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

- ฝาเพดานแผนวีวา บอรด หนา 9 มม. (ขอบเรียบ) ฉาบเรียบทาสี 

  โครงเคราโลหะชุบสังกะสี 0.60x0.80 ม.# (ดานบนภายนอก)  60           ม.
2 480.00      28,800.00        90.00         5,400.00       34,200.00             

- ฝาเพดานยิบซั่มบอรด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดาฉาบเรียบทาสี โครงเคราโลหะ-

  ชุบสังกะสี 0.60x0.80 ม.# (ดานลางภายใน)  60           ม.
2 200.00      12,000.00        80.00         4,800.00       16,800.00             

งานประตู

- ป3 ประตูบานสวงิเปดเดี่ยว วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) ลูกฟกกระจกใส    

  หนา 6 มม. ขนาด 0.90x2.00 ม. อุปกรณครบชุด มือจับ (ดานใน-ดานนอก) กุญแจลอค   2            ชุด 10,800.00  21,600.00        -            -              21,600.00             

รวมคาวัสด+ุคาแรงงานสถาปตยกรรม  เปนเงิน 213,300.00     21,000.00    234,300.00          

2.3 งานระบบไฟฟา

- ดวงโคม LED ขนาดไมนอยกวา 3x18 วตัต พรอมอุปกรณ ของใหม 2            ชุด 2,200.00   4,400.00          200.00       400.00         4,800.00               

- ดวงโคม LED ขนาดไมนอยกวา 3x18 วตัต พรอมอุปกรณ ของเดิม 2            ชุด -           -                 170.00       340.00         340.00                  

- สายไฟฟา, ทอรอยสายไฟฟา, อุปกรณตางๆ 1            รายการ 3,000.00   3,000.00          -            -              3,000.00               

- เตารับ 4 ชองแบบ 3 สาย สายเสียบขาแบนและขากลมพรอมสายกราวด 4            ชุด 500.00      2,000.00          90.00         360.00         2,360.00               

- Smoke Delcor พรอมอุปกรณ (เชื่อมตอกับวงจรตรวจจับเดิมที่ติดตั้งไวอยูแลว) 2            ชุด 5,100.00   10,200.00        -            -              10,200.00             

- รื้อโคมเกาพรอมสายและตอสายกลับใหใชงานไดเหมือนเดิม 1            รายการ -           -                 500.00       500.00         500.00                  

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 6 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

รวมคาวัสด+ุคาแรง  งานระบบไฟฟา   เปนเงิน 19,600.00       1,600.00     21,200.00            

สรุป 2.กั้นหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง เปนเงินทั้งส้ิน 288,976.00          

ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

1 กั้นหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง

1.1 งานโครงสรางวิศวกรรม

งานโครงสราง 

- เหล็กกลอง ขนาด 4"x4" หนา 2.3 มม. น้ําหนัก 6.95 กก./ม. (โครงผนัง) 41.70      กก. 28.00        1,167.60          12.00         500.40         1,668.00               

- เพลทเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 4 มม. 2            อัน 80.00        160.00            -            -              160.00                  

- เพลทเหล็ก ขนาด 0.10x0.10 ม. หนา 4 มม. (ปดหัวเสาเหล็กกลอง) 2            อัน 60.00        120.00            -            -              120.00                  

- Expansion Bolt ขนาด 5/16" 8            ชุด 100.00      800.00            -            -              800.00                  

- ชุบสีกันสนิม 2 ครั้ง / ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 ครั้ง 1            รายการ 500.00      500.00            -            -              500.00                  

รวมคาวัสด+ุคาแรง งานโครงสรางวิศวกรรม  เปนเงิน 2,747.60        500.40        3,248.00              

1.2 งานสถาปตยกรรม

งานผนงั

- ผนังอลูมิเนียมดานลางอลูมิเนียมลูกฟูกลอนใหญ หนา 1.0 มม. (NA) สูง 1.00 ม.  

  ดานบนวงกบอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) กระจกใส หนา 6 มม. ติดตาย 46           ม.
2 2,700.00   124,200.00      -            -              124,200.00            

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 7 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

งานประตู 

- ป1 ประตูบานเลื่อนคูชนิดรางแขวนบน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) ลูกฟก-    

  กระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 1.90x2.00 ม. อุปกรณครบชุด มือจับ (ดานใน-ดานนอก) กุญแจลอค   1            ชุด 22,800.00  22,800.00        -            -              22,800.00             

รวมคาวัสด+ุคาแรงงาน งานสถาปตยกรรม  เปนเงิน 147,000.00     147,000.00          

สรุป 1.กั้นหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  เปนเงินทั้งสิ้น 150,248.00          

2 กั้นหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง

2.1 งานโครงสรางวิศวกรรม

งานโครงสราง 

- เหล็กกลอง ขนาด 4"x4" หนา 2.3 มม. น้ําหนัก 6.95 กก./ม. (โครงผนัง) 41.70      กก. 27.50        1,146.75          12.00         500.40         1,647.15               

- เพลทเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 4 มม. 2            อัน 80.00        160.00            -            -              160.00                  

- เพลทเหล็ก ขนาด 0.10x0.10 ม. หนา 4 มม. (ปดหัวเสาเหล็กกลอง) 2            อัน 60.00        120.00            -            -              120.00                  

- Expansion Bolt ขนาด 5/16" 8            ชุด 100.00      800.00            -            -              800.00                  

- ชุบสีกันสนิม 2 ครั้ง / ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 ครั้ง 1            รายการ 500.00      500.00            -            -              500.00                  

รวมคาวัสด+ุคาแรง งานโครงสรางวิศวกรรม  เปนเงิน 2,726.75        500.40        3,227.15              

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 8 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

2.2 งานสถาปตยกรรม

งานผนงั

- ผนังอลูมิเนียมดานลางอลูมิเนียมลูกฟูกลอนใหญ หนา 1.0 มม. (NA) สูง 1.00 ม.  

  ดานบนวงกบอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) กระจกใส หนา 6 มม. ติดตาย     73           ม.
2 2,700.00   197,100.00      -            -              197,100.00            

งานประตู

- ป2 ประตูบานสวงิเปดคู วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) ลูกฟกกระจกใส    

  หนา 6 มม. ขนาด 1.90x2.00 ม. อุปกรณครบชุด มือจับ (ดานใน-ดานนอก) กุญแจลอค   1            ชุด 22,800.00  22,800.00        -            -              22,800.00             

รวมคาวัสด+ุคาแรงงาน งานสถาปตยกรรม  เปนเงิน 219,900.00     219,900.00          

สรุป 2.กั้นหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  เปนเงินทั้งสิ้น 223,127.15          

3 กั้นหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง

3.1 งานโครงสรางวิศวกรรม

งานโครงสราง 

- เหล็กกลอง ขนาด 4"x4" หนา 2.3 มม. น้ําหนัก 6.95 กก./ม. (โครงผนัง) 208.50     กก. 28.00        5,838.00          12.00         2,502.00       8,340.00               

- เพลทเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา 4 มม. 10           อัน 80.00        800.00            -            -              800.00                  

- Expansion Bolt ขนาด 5/16" 40           ชุด 80.00        3,200.00          -            -              3,200.00               

- เหล็กกลอง ขนาด 4"x2" หนา 2.3 มม. น้ําหนัก 5.14 กก./ม. (โครงฝาเพดาน) 1,141.08  กก. 28.00        31,950.24        12.00         13,692.96     45,643.20             

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 9 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

- HIT-HY 200-R with HIT-C M10x130 @ 0.80 ม. 23           ชุด 120.00      2,760.00          -            -              2,760.00               

- ชุบสีกันสนิม 2 ครั้ง / ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 ครั้ง 78           ม.
2 60.00        4,680.00          50.00         3,900.00       8,580.00               

รวมคาวัสด+ุคาแรง งานโครงสรางวิศวกรรม  เปนเงิน 49,228.24       20,094.96    69,323.20            

3.2 งานสถาปตยกรรม

งานพื้น

- พื้นปรับระดับ ดวย self leveling 160         ม.
2 200.00      32,000.00        80.00         12,800.00     44,800.00             

- พื้นปูกระเบ้ืองยางหนาหนา 3 มม. ชนิดมวนแบบ Wall to Wall 160         ม.
2 550.00      88,000.00        130.00       20,800.00     108,800.00            

งานผนงั

- ผนังอลูมิเนียมดานลางอลูมิเนียมลูกฟูกลอนใหญ หนา 1.0 มม. (NA) สูง 1.00 ม. 

  ดานบนวงกบอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) กระจกใส หนา 6 มม. ติดตาย   143         ม.
2 2,700.00   386,100.00      -            -              386,100.00            

งานฝาเพดาน

- ฝาเพดานแผนไฟเบอรซีเมนต ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 4 มม. (ขอบเรียบ) 

  หนา 4 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงเคราโลหะชุบสังกะสี 60x60 ม.# (ดานบนภายนอก)  160         ม.
2 480.00      76,800.00        90.00         14,400.00     91,200.00             

- ฝาเพดานยิบซั่มบอรด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดาฉาบเรียบทาสี โครงเคราโลหะ-

  ชุบสังกะสี 60x60 ม.# (ดานลางภายใน)  160         ม.
2 200.00      32,000.00        80.00         12,800.00     44,800.00             

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 10 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

งานประตู

- ป1 ประตูบานเลื่อนคูชนิดรางแขวนบน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม หนา 1.2 มม. (NA) ลูกฟก    

  กระจกใส หนา 6 มม. ขนาด 1.90x2.00 ม. อุปกรณครบชุด มือจับ (ดานใน-ดานนอก) กุญแจลอค   4            ชุด 22,800.00  91,200.00        -            -              91,200.00             

รวมคาวัสด+ุคาแรงงาน งานสถาปตยกรรม  เปนเงิน 706,100.00     60,800.00    766,900.00          

3.3 งานระบบไฟฟา

- เบรกเกอรยอยสําหรับตู SQAURE D 20A, 220V 1 POLE 4            ชุด 230.00      920.00            110.00       440.00         1,360.00               

- เบรกเกอรยอยสําหรับตู SQAURE D 16A, 220V 1 POLE 2            ชุด 230.00      460.00            110.00       220.00         680.00                  

- ดวงโคม LED ขนาดไมนอยกวา 3x18 วตัต พรอมอุปกรณ 16           ชุด -           -                 170.00       2,720.00       2,720.00               

- เตารับ 4 ชองแบบ 3 สาย สายเสียบขาแบนและขากลมพรอมสายกราวด 16           ชุด 500.00      8,000.00          90.00         1,440.00       9,440.00               

- สายไฟฟา 60227 ICE 01 ขนาด 4 sq.mm. 300         ม. 18.00        5,400.00          10.00         3,000.00       8,400.00               

- สายไฟฟา 60227 ICE 01 ขนาด 2.5 sq.mm. 500         ม. 12.00        6,000.00          7.00          3,500.00       9,500.00               

- สายไฟฟา 60227 ICE 01 ขนาด 2.5 sq.mm. (กราวด) 200         ม. 12.00        2,400.00          7.00          1,400.00       3,800.00               

- ทอรอยสายไฟฟา ชนิด EMT ขนาด 1/2" 95           ทอน 135.00      12,825.00        70.00         6,650.00       19,475.00             

- ทอรอยสายไฟฟา Flexible ขนาด 1/2" 100         ม. 10.00        1,000.00          10.00         1,000.00       2,000.00               

- ราง Wire Way ขนาด 50x100 mm. 17           ทอน 320.00      5,440.00          105.00       1,785.00       7,225.00               

- สวิตช 1 ชอง พรอมอุปกรณครบชุด 6            ชุด 110.00      660.00            90.00         540.00         1,200.00               

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4  แผนที่ 11 / 11

หนวย : บาท

รวม

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน คาวัสดุและคาแรงงาน

กลุมงานที่ 1  งานโครงสรางวศิวกรรม  งานสถาปตยกรรม  และงานระบบไฟฟา

ชื่องานกอสราง      ฝายผลิตดานใบยา

                         ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

                1.ก้ันหองเก็บเครื่องมือและอะไหลชางมวนและบรรจุ กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  2.ก้ันหองชาง กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง  3.ก้ันหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง        

หมายเหตุ

                1.ก้ันหองชาง กองการใบยา 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง  2.ก้ันหองทํางาน กองการยาเสนพอง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 2 หอง   

สถานที่กอสราง  ภายในอาคาร B-02 การยาสูบแหงประเทศไทย  พระนครศรอียุธยา                แบบเลขที่   กส. 6301

หนวยงานเจาของงานกอสราง  โครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมฯ  การยาสูบแหงประเทศไทย

คํานวณราคากลางโดย  นายพงษศักดิ์  พุมาเกรียว  นายมะโนไทย  ขันทะมูล  น.ส.กันภิรมย  ประทุมวงศ  นายพันธศักดิ์  มากอกูล

เมื่อวันท่ี

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

- อุปกรณ อื่นๆ (น็อต, ขอตอ, สี, หางปลา, แคลม, รางสายไฟ, Support) 1            รายการ 7,000.00   7,000.00          2,500.00     2,500.00       9,500.00               

- รื้อโคมเกาพรอมสายและตอสายกลับใหใชงานไดเหมือนเดิม 1            รายการ -           -                 9,000.00     9,000.00       9,000.00               

- Smoke Delcor พรอมอุปกรณ (เชื่อมตอกับวงจรตรวจจับเดิมที่ติดตั้งไวอยูแลว) 8            ชุด 5,100.00   40,800.00        -            -              40,800.00             

รวมคาวัสด+ุคาแรง  งานระบบไฟฟา   เปนเงิน 90,905.00       34,195.00    125,100.00          

สรุป 3.กั้นหองชาง กองซอมบํารุง 4 สาขาโรจนะ จํานวน 1 หอง เปนเงินทั้งส้ิน 961,323.20          

หมายเหตุ   ปริมาณวสัดุและราคาที่แสดงในเอกสารนี้ใชในการประกอบประมาณราคาของการยาสูบแหงประเทศไทย เทานั้น


