
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
  

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรงุห้องน ้าภายในอาคารกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส้านักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 19,094,800 บาท   

4. ลักษณะงาน  ก่อสร้างปรบัปรุงห้องน ้าภายในอาคารกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

บริเวณชั น 2 ถึงชั น 14 จ้านวน 52 ห้อง       

5. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงนิ 19,066,000 บาท 

6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

   6.1 แบบสรปุราคากลางงานก่อสร้าง ปร. 6 จ้านวน 1 แผ่น    

   6.2 แบบ ปร. 5 (ก) จ้านวน 1 แผ่น       

   6.3 แบบ ปร.4 จ้านวน 37 แผ่น       

7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

 7.1    นางโชติมา สนแป้น   ประธานกรรมการ 
 7.2 นายเลอศักดิ์ จงธรรม  กรรมการ     
 7.3   นางสาวกรพินธ์ุ คชินทร กรรมการ 
 7.4 นางสาวจริาภรณ์ คงจันทร์   กรรมการ 
 7.5 นายดนัย เลี้ยงเจริญ กรรมการ 
 7.6 นางสาวพิมพ์ชนก ปานทอง กรรมการ 
 7.7 นายจิราพฒัน์ คุ้มพะเนียด กรรมการและเลขานุการ 
 
   

  

  

  

  

 



แบบ ปร.6  

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร กรมทรัพย์สินทางปญัญา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5
ค านวณราคากลาง เมื่อวนัที่ 4

ล้าดับที่

1        ปรับปรุงหอ้งน  าภายในอาคารทรัพย์สินทางปญัญา จ านวน 13 ชั น

2        ค่าใช้จ่ายพเิศษ

สรปุ

ราคากลาง

คณะกรรมการก้าหนดราคากลาง

รวมค่าก่อสรา้งทั งโครงการ/งานก่อสรา้ง 19,066,434                      

ราคากลาง 19,066,000                     

(สิบเก้าล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

18,721,234                      

345,200                           

รายการ ค่าก่อสรา้ง หมายเหตุ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรุ ี

AR-62027, SN-62054, EE-62080

เดือน    พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

ลงนาม...................................................................................................ประธานกรรมการ       
                 (นางโชติมา สนแป้น) 
      นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ 

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
              (นายเลอศักดิ์ จงธรรม) 
             นายช่างเขียนแบบอาวุโส 
              
                                                                                                                                                                                                     

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
              (นางสาวกรพินธุ์ คชินทร) 
                     พนักงานโยธา 
                                                                                                                             

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
              (นางสาวจิราภรณ์ คงจันทร์) 
                     พนักงานวิศวกร 
                
                                                                                                                                                                                                     

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
                 (นายดนัย เลี้ยงเจริญ) 
       นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรช านาญการ 
                
                                                                                                                             

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
              (นางสาวพิมพ์ชนก ปานทอง) 
               นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
                

ลงนาม.................................................................................................กรรมการและเลขานุการ       
               (นายจิราพัฒน์ คุ้มพะเนียด) 
                นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
                



แบบ ปร.5 (ก)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร กรมทรัพย์สินทางปญัญา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจ านวน 36 แผ่น
ค านวณราคากลาง เมื่อวนัที่ 4

ล้าดับที่

1       

รวมค่าก่อสร้าง

ขนาดหรือเนื อที่อาคาร จ านวน ตร.ม. เฉล่ีย บาท/ตร.ม.

18,721,234            

ดอกเบี ยเงินกู้ 5.00 %

ภาษมีูลค่าเพิ่ม 7.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %

เงินประกันผลงานหกั 0.00 %

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

รายการ ค่างานต้นทนุ Factor  F ค่าก่อสรา้ง หมายเหตุ

งานอาคาร 14,877,014            1.2584        18,721,234            

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรุ ี  

AR-62027, SN-62054, EE-62080

เดือน    พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

ลงนาม...................................................................................................ประธานกรรมการ       
                 (นางโชติมา สนแป้น) 
      นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการพิเศษ 

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
              (นายเลอศักดิ์ จงธรรม) 
             นายช่างเขียนแบบอาวุโส 
              
                                                                                                                                                                                                     

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
              (นางสาวกรพินธุ์ คชินทร) 
                     พนักงานโยธา 
                                                                                                                             

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
              (นางสาวจิราภรณ์ คงจันทร์) 
                     พนักงานวิศวกร 
                
                                                                                                                                                                                                     

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
                 (นายดนัย เลี้ยงเจริญ) 
       นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรช านาญการ 
                
                                                                                                                             

ลงนาม.................................................................................................กรรมการ       
              (นางสาวพิมพ์ชนก ปานทอง) 
               นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
                
                                                                                                                                                                                                     

ลงนาม.................................................................................................กรรมการและเลขานุการ       
               (นายจิราพัฒน์ คุ้มพะเนียด) 
                นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
                
                                                                                                                             



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

สรปุงาน

1        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 2 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต้) 1           หอ้ง 81,902         81,902          -              -              81,902          

2        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 3 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต้) 1           หอ้ง 442,386       442,386        -              -              442,386        

3        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 4-12 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต้) 9           หอ้ง 443,487       3,991,383      -              -              3,991,383      

4        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 13 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต้) 1           หอ้ง 469,971       469,971        -              -              469,971        

5        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 14 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต้) 1           หอ้ง 463,212       463,212        -              -              463,212        

6        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 2 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ) 1           หอ้ง 81,902         81,902          -              -              81,902          

7        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 3 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ) 1           หอ้ง 457,113       457,113        -              -              457,113        

8        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 4-7,9-13 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ) 9           หอ้ง 448,955       4,040,595      -              -              4,040,595      

9        งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 8 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ) 1           หอ้ง 472,675       472,675        -              -              472,675        

10       งานปรับปรุงหอ้งน  าชาย-หญิง ชั น 14 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ) 1           หอ้ง 446,941       446,941        -              -              446,941        

11       หมวดงานระบบสุขาภบิาล รวม 3,143,269      

12       หมวดงานระบบไฟฟา้และส่ือสาร รวม 785,665        

13       หมวดงานอื่นๆ (ถ้าม)ี เพื่อใหค้รบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเปน็เงนิประมาณ 14,877,014   

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 3 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

1        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 2 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้

1.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 95         ตร.ม. -              -               35               3,325           3,325           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 20         ชุด -              -               100             2,000           2,000           

- รื อถอนกระจกเงา 72         ตร.ฟ -              -               70               5,040           5,040           

- รื อถอนเคาน์เตอร์ คสล. 7           เมตร -              -               25               175             175              

รวมข้อ 1.1 หมวดงานรื อถอน 15,115         

1.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ปนูเก่า) 84         ตร.ม. 52               4,368           30               2,520           6,888           

รวมข้อ 1.2 งานปรบัปรงุ 66,787         

รวมข้อ 1 งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 2 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้ 1           หอ้ง 81,902         

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 4 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

2        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 3 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้

2.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 107        ตร.ม. -              -               35               3,745           3,745           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 21         ชุด -              -               100             2,100           2,100           

- รื อถอนกระจกเงา 64         ตร.ฟ -              -               70               4,480           4,480           

- รื อถอนประตูไม้เนื อแข็ง 2           ชุด -              -               70               140             140              

รวมข้อ 2.1 หมวดงานรื อถอน 15,040         

2.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - ผนังบกุระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60  ม. (1N)(4N) 100        ตร.ม. 818             81,800          189             18,900         100,700        

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 13         ตร.ม. 52               676              30               390             1,066           

 - N1 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 6,400          12,800          -              -              12,800          

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 5 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาวล์พร้อมอุปกรณ์ 9           ชุด 5,986          53,873          450             4,050           57,923          

 -  อ่างล้างมือชนิดผังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 8           ชุด 3,599          28,792          450             3,600           32,392          

 -  โถปสัสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4           ชุด 4,374          17,496          450             1,800           19,296          

 -  กระจกเงาหนาไม่น้อยกวา่  5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม 51         ตร.ฟ. 170             8,670           -              -              8,670           

 -  สายฉีดช าระ 9           ชุด 350             3,150           35               315             3,465           

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปเต็มหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7           ชุด 12,600         88,200          800             5,600           93,800          

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปคร่ึงหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2           ชุด 11,150         22,300          650             1,300           23,600          

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 7           เมตร 1,550          10,850          -              -              10,850          

 - TOP กรุหนิแกรนิต หลังโถปสัสาวะชาย กวา้ง 0.20 ม. 2.90       เมตร 650             1,885           -              -              1,885           

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าชาย แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าหญิง แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              252,881      

รวมข้อ 2.2 งานปรบัปรงุ 427,346       

รวมข้อ 2 งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 3 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้ 1           หอ้ง 442,386       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 6 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

3        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 4-12 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้

3.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 107        ตร.ม. -              -               35               3,745           3,745           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 21         ชุด -              -               100             2,100           2,100           

- รื อถอนกระจกเงา 64         ตร.ฟ -              -               70               4,480           4,480           

- รื อถอนประตูไม้เนื อแข็ง 2           ชุด -              -               70               140             140              

รวมข้อ 3.1 หมวดงานรื อถอน 15,040         

3.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - ผนังบกุระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60  ม. (1N)(4N) 99         ตร.ม. 818             80,982          189             18,711         99,693          

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 15         ตร.ม. 52               780              30               450             1,230           

 - N1 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 6,400          12,800          -              -              12,800          

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 7 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาวล์พร้อมอุปกรณ์ 9           ชุด 5,986          53,873          450             4,050           57,923          

 -  อา่งล้างมอืชนดิผังเคานเ์ตอร์แบบเต็มใบ พร้อมกอ๊กน  าเปดิปดิชนดิกา้นโยก 8           ชุด 3,599          28,792          450             3,600           32,392          

 -  โถปสัสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4           ชุด 4,860          19,440          450             1,800           21,240          

 -  กระจกเงาหนาไม่น้อยกวา่  5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม 51         ตร.ฟ. 170             8,670           -              -              8,670           

 -  สายฉีดช าระ 9           ชุด 350             3,150           35               315             3,465           

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปเต็มหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7           ชุด 12,600         88,200          800             5,600           93,800          

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปคร่ึงหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2           ชุด 11,150         22,300          650             1,300           23,600          

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 7           เมตร 1,550          10,850          -              -              10,850          

 - TOP กรุหนิแกรนิต หลังโถปสัสาวะชาย กวา้ง 0.20 ม. 2.90       เมตร 650             1,885           -              -              1,885           

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าชาย แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าหญิง แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

รวมข้อ 3.2 งานปรบัปรงุ 428,447       254,825      

รวมข้อ 3 งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 3 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้ 1           หอ้ง 443,487       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 8 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

4        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 13 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้

4.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 116        ตร.ม. -              -               35               4,060           4,060           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 21         ชุด -              -               100             2,100           2,100           

- รื อถอนกระจกเงา 64         ตร.ฟ -              -               70               4,480           4,480           

- รื อถอนประตูไม้เนื อแข็ง 4           ชุด -              -               70               280             280              

รวมข้อ 4.1 หมวดงานรื อถอน 15,495         
ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 9 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

4.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - ผนังบกุระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60  ม. (1N)(4N) 110        ตร.ม. 818             89,980          189             20,790         110,770        

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 15         ตร.ม. 52               780              30               450             1,230           

 - N1 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 6,400          12,800          -              -              12,800          

 - N3 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 4,600          9,200           -              -              9,200           

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาวล์พร้อมอุปกรณ์ 9           ชุด 5,986          53,873          450             4,050           57,923          

 -  อ่างล้างมือชนิดผังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 8           ชุด 3,599          28,792          450             3,600           32,392          

 - โถปสัสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4           ชุด 4,860          19,440          450             1,800           21,240          

 - กระจกเงาหนาไม่น้อยกวา่  5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม 51         ตร.ฟ. 170             8,670           -              -              8,670           

 - สายฉีดช าระ 9           ชุด 350             3,150           35               315             3,465           

 -  ฝักบวัอาบน  า พร้อมก๊อกน  าชนิดเปดิปดิชนิดก้านโยก 2           ชุด 1,984          3,968           70               140             4,108           

 -  ที่วางสบู่ชนิดฝ่ังผนัง 2           อัน 247             494              120             240             734              

 -  ราวแขวนผ้า 2           อัน 385             770              70               140             910              

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปเต็มหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7           ชุด 12,600         88,200          800             5,600           93,800          

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 10 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปคร่ึงหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2           ชุด 11,150         22,300          650             1,300           23,600          

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 7           เมตร 1,550          10,850          -              -              10,850          

 - TOP กรุหนิแกรนิต หลังโถปสัสาวะชาย กวา้ง 0.20 ม. 2.90       เมตร 650             1,885           -              -              1,885           

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าชาย แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าหญิง แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

260,577      

รวมข้อ 4.2 งานปรบัปรงุ 454,476       

รวมข้อ 4 งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 13 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้ 1           หอ้ง 469,971       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 11 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

5        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 14 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้

5.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 116        ตร.ม. -              -               35               4,060           4,060           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 21         ชุด -              -               100             2,100           2,100           

- รื อถอนกระจกเงา 64         ตร.ฟ -              -               70               4,480           4,480           

- รื อถอนประตูไม้เนื อแข็ง 4           ชุด -              -               70               280             280              

รวมข้อ 5.1 หมวดงานรื อถอน 15,495         

5.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - ผนังบกุระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60  ม. (1N)(4N) 109        ตร.ม. 818             89,162          189             20,601         109,763        

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 15         ตร.ม. 52               780              30               450             1,230           

 - N1 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 6,400          12,800          -              -              12,800          

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 12 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - N3 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 4,600          9,200           -              -              9,200           

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาวล์พร้อมอุปกรณ์ 9           ชุด 5,986          53,873          450             4,050           57,923          

 -  อ่างล้างมือชนิดผังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 8           ชุด 3,599          28,792          450             3,600           32,392          

 - โถปสัสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4           ชุด 4,860          19,440          450             1,800           21,240          

 - กระจกเงาหนาไม่น้อยกวา่  5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม 51         ตร.ฟ. 170             8,670           -              -              8,670           

 - สายฉีดช าระ 9           ชุด 350             3,150           35               315             3,465           

 - ตะแกรงปดิทอ่น  าทิ งชนิดดักกล่ิน -        อัน 288             -               75               -              -               

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปเต็มหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 7           ชุด 12,600         88,200          800             5,600           93,800          

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปคร่ึงหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2           ชุด 11,150         22,300          650             1,300           23,600          

 - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 7           เมตร 1,550          10,850          -              -              10,850          

 - TOP กรุหนิแกรนิต หลังโถปสัสาวะชาย กวา้ง 0.20 ม. 2.90       เมตร 650             1,885           -              -              1,885           

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าชาย แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าหญิง แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              254,825      

รวมข้อ 5.2 งานปรบัปรงุ 447,717       

รวมข้อ 5 งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 14 ( ทางทศิ ตต.เฉียงใต)้ 1           หอ้ง 463,212       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 13 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

6        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 2 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ)

6.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 95         ตร.ม. -              -               35               3,325           3,325           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 20         ชุด -              -               100             2,000           2,000           

- รื อถอนกระจกเงา 72         ตร.ฟ -              -               70               5,040           5,040           

- รื อถอนเคาน์เตอร์ คสล. 7           เมตร -              -               25               175             175              

รวมข้อ 6.1 หมวดงานรื อถอน 15,115         

6.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 84         ตร.ม. 52               4,368           30               2,520           6,888           

รวมข้อ 6.2 งานปรบัปรงุ 66,787         

รวมข้อ 6 งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 2 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ) 1           หอ้ง 81,902         

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 14 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

7        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 3 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ)

7.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 98         ตร.ม. -              -               35               3,430           3,430           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 21         ชุด -              -               100             2,100           2,100           

- รื อถอนกระจกเงา 64         ตร.ฟ -              -               200             12,800         12,800          

- รื อถอนประตูไม้เนื อแข็ง 2           ชุด -              -               70               140             140              

- รื อถอนเคาน์เตอร์ คสล. 5           เมตร -              -               25               125             125              

รวมข้อ 7.1 หมวดงานรื อถอน 23,170         

7.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - ผนังก่ออิฐมอญ หนาคร่ึงแผ่น 1.36       ตร.ม. 282             384              89               121             505              

 - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม. 3           ตร.ม. 237             723              60               183             906              1,411         

 - ผนังฉาบปนูเรียบ 9           ตร.ม. 68               612              82               738             1,350           

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 15 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - ผนังบกุระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60  ม. (1N)(4N) 112        ตร.ม. 818             91,616          189             21,168         112,784        

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

 - พื น ค.ส.ล. ท าผิวทรายล้างเซาะร่อง (ทางลาด) (2N) 3           ตร.ม. 265             795              203             609             1,404           

 - N1 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 6,400          12,800          -              -              12,800          

 - N2 ประตูไม้เนื อแข็งบานเล่ือน 1           ชุด 6,120          6,120           -              -              6,120           

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 13         ตร.ม. 52               676              30               390             1,066           

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาวล์พร้อมอุปกรณ์ 7           ชุด 5,986          41,901          450             3,150           45,051          

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชแทงค์พร้อมอุปกรณ์ 1           ชุด 4,392          4,392           450             450             4,842           

 -  อ่างล้างมือชนิดผังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 6           ชุด 3,599          21,594          450             2,700           24,294          

 -  อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 1           ชุด 3,860          3,860           450             450             4,310           

 -  โถปสัสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4           ชุด 4,860          19,440          450             1,800           21,240          

 -  กระจกเงาหนาไม่น้อยกวา่  5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม 39         ตร.ฟ. 170             6,630           -              -              6,630           

 - กระจกเงาชนิดแขวน พร้อมกรอบอลูมิเนียม 5.50       ตร.ฟ. 150             825              -              -              825              

 - สายฉีดช าระ 8           ชุด 350             2,800           35               280             3,080           

 -  ราวทรงตัว รูปตัว I ทอ่สแตนเลส  (ส าหรับโถส้วม) 1           ชุด 864             864              150             150             1,014           

 -  ราวทรงตัว รูปตัว L ทอ่สแตนเลส  (ส าหรับโถส้วม) 1           ชุด 1,809          1,809           150             150             1,959           

 - ราวจับสเตนเลสอ่างล้างหน้ารูปตัว U (ส าหรับอ่างล้างหน้า) แบบพบัได้ 2           ชุด 8,883          17,766          150             300             18,066          

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 16 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปเต็มหอ้ง (ด้านหนา้+ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 5           ชุด 12,600         63,000          800             4,000           67,000          

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปคร่ึงหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2           ชุด 11,150         22,300          650             1,300           23,600          

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 2.65       เมตร 1,550          4,108           -              -              4,108           

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล บหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 2.65       เมตร 2,500          6,625           -              -              6,625           

 - TOP กรุหนิแกรนิต หลังโถปสัสาวะชาย กวา้ง 0.20 ม. 2.65       เมตร 650             1,723           -              -              1,723           

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าชาย แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าหญิง แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าผู้พกิาร แผ่นสเตสเลนท าพื นผิวสีน  าเงิน 1           ชุด 450             450              -              -              450              

 - กล่องไฟไม้เนื อแข็ง 1.90       เมตร 680             1,292           -              -              1,292           237,109      

รวมข้อ 7.2 งานปรบัปรงุ 433,943       

รวมข้อ 7.2 งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 3 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ) 1           หอ้ง 457,113       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 17 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

8        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 4-7,9-13 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ)

8.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 98         ตร.ม. -              -               35               3,430           3,430           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 21         ชุด -              -               100             2,100           2,100           

- รื อถอนกระจกเงา 64         ตร.ฟ -              -               70               4,480           4,480           

- รื อถอนประตูไม้เนื อแข็ง 2           ชุด -              -               70               140             140              

- รื อถอนเคาน์เตอร์ คสล. 5           เมตร -              -               25               125             125              

รวมข้อ 8.1 หมวดงานรื อถอน 14,850         

8.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - ผนังก่ออิฐมอญ หนาคร่ึงแผ่น 1.36       ตร.ม. 282             384              89               121             505              

 - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม. 3           ตร.ม. 237             723              60               183             906              1,411         

 - ผนังฉาบปนูเรียบ 9           ตร.ม. 68               612              82               738             1,350           

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 18 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - ผนังบกุระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60  ม. (1N)(4N) 112        ตร.ม. 818             91,616          189             21,168         112,784        

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

 - พื น ค.ส.ล. ท าผิวทรายล้างเซาะร่อง (ทางลาด) (2N) 3           ตร.ม. 265             795              203             609             1,404           

 - N1 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 6,400          12,800          -              -              12,800          

 - N2 ประตูไม้เนื อแข็งบานเล่ือน 1           ชุด 6,120          6,120           -              -              6,120           

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 13         ตร.ม. 52               676              30               390             1,066           

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาวล์พร้อมอุปกรณ์ 7           ชุด 5,986          41,901          450             3,150           45,051          

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชแทงค์พร้อมอุปกรณ์ 1           ชุด 4,392          4,392           450             450             4,842           

 -  อ่างล้างมือชนิดผังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 6           ชุด 3,599          21,594          450             2,700           24,294          

 -  อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 1           ชุด 3,860          3,860           450             450             4,310           

 -  โถปสัสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4           ชุด 4,860          19,440          450             1,800           21,240          

 - กระจกเงาหนาไม่น้อยกวา่  5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม 39         ตร.ฟ. 170             6,630           -              -              6,630           

 - กระจกเงาชนิดแขวน พร้อมกรอบอลูมิเนียม 5.50       ตร.ฟ. 150             825              -              -              825              

 - สายฉีดช าระ 8           ชุด 350             2,800           35               280             3,080           

 -  ราวทรงตัว รูปตัว I ทอ่สแตนเลส  (ส าหรับโถส้วม) 1           ชุด 864             864              150             150             1,014           

 -  ราวทรงตัว รูปตัว L ทอ่สแตนเลส  (ส าหรับโถส้วม) 1           ชุด 1,809          1,809           150             150             1,959           

 - ราวจับสเตนเลสอ่างล้างหน้ารูปตัว U (ส าหรับอ่างล้างหน้า) แบบพบัได้ 2           ชุด 8,883          17,766          150             300             18,066          

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 19 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปเต็มหอ้ง (ด้านหนา้+ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 5           ชุด 12,600         63,000          800             4,000           67,000          

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปคร่ึงหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2           ชุด 11,150         22,300          650             1,300           23,600          

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 2.65       เมตร 1,550          4,108           -              -              4,108           

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล บหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 2.65       เมตร 2,500          6,625           -              -              6,625           

 - TOP กรุหนิแกรนิต หลังโถปสัสาวะชาย กวา้ง 0.20 ม. 2.90       เมตร 650             1,885           -              -              1,885           

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าชาย แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าหญิง แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าผู้พกิาร แผ่นสเตสเลนท าพื นผิวสีน  าเงิน 1           ชุด 450             450              -              -              450              

 - กล่องไฟไม้เนื อแข็ง 1.90       เมตร 680             1,292           -              -              1,292           237,271      

รวมข้อ 8.2 งานปรบัปรงุ 434,105       

รวมขอ้ 8 งานปรับปรุงหอ้งน ้าชาย-หญิง ชั น 4-7,9-13 ( ทางทศิ ตอ.เฉยีงเหนือ) 1           หอ้ง 448,955       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 20 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

9        งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 8 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ)

9.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 98         ตร.ม. -               35               3,430           3,430           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 21         ชุด -              -               100             2,100           2,100           

- รื อถอนกระจกเงา 64         ตร.ฟ -              -               70               4,480           4,480           

- รื อถอนประตูไม้เนื อแข็ง 2           ชุด -              -               70               140             140              

- รื อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก 2           ชุด -              -               100             200             200              

- รื อถอนเคาน์เตอร์ คสล. 5           เมตร -              -               25               125             125              

รวมข้อ 9.1 หมวดงานรื อถอน 15,050         

9.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - ผนังก่ออิฐมอญ หนาคร่ึงแผ่น 1.36       ตร.ม. 282             384              89               121             505              

 - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม. 3           ตร.ม. 237             723              60               183             906              

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 21 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - ผนังบกุระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60  ม. (1N)(4N) 112        ตร.ม. 818             91,616          189             21,168         112,784        

 - ผนังฉาบปนูเรียบ 9           ตร.ม. 68               612              82               738             1,350           

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

 - พื น ค.ส.ล. ท าผิวทรายล้างเซาะร่อง (ทางลาด) (2N) 3           ตร.ม. 265             795              203             609             1,404           

 - N1 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 6,400          12,800          -              -              12,800          

 - N2 ประตูไม้เนื อแข็งบานเล่ือน 1           ชุด 6,120          6,120           -              -              6,120           

 - N1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งเกล็ดติดตาย 2           ชุด 11,760         23,520          -              -              23,520          

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 13         ตร.ม. 52               676              30               390             1,066           

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาวล์พร้อมอุปกรณ์ 7           ชุด 5,986          41,901          450             3,150           45,051          

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชแทงค์พร้อมอุปกรณ์ 1           ชุด 4,392          4,392           450             450             4,842           

 -  อ่างล้างมือชนิดผังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 6           ชุด 3,599          21,594          450             2,700           24,294          

 -  อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 1           ชุด 3,860          3,860           450             450             4,310           

 -  โถปสัสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4           ชุด 4,860          19,440          450             1,800           21,240          

 -  กระจกเงาหนาไม่น้อยกวา่  5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม 39         ตร.ฟ. 170             6,630           -              -              6,630           

 - กระจกเงาชนิดแขวน พร้อมกรอบอลูมิเนียม 5.50       ตร.ฟ. 150             825              -              -              825              

 - สายฉีดช าระ 8           ชุด 350             2,800           35               280             3,080           

 -  ราวทรงตัว รูปตัว I ทอ่สแตนเลส  (ส าหรับโถส้วม) 1           ชุด 864             864              150             150             1,014           

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 22 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 -  ราวทรงตัว รูปตัว L ทอ่สแตนเลส  (ส าหรับโถส้วม) 1           ชุด 1,809          1,809           150             150             1,959           

 - ราวจับสเตนเลสอ่างล้างหน้ารูปตัว U (ส าหรับอ่างล้างหน้า) แบบพบัได้ 2           ชุด 8,883          17,766          150             300             18,066          

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปเต็มหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 5           ชุด 12,600         63,000          800             4,000           67,000          

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปคร่ึงหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2           ชุด 11,150         22,300          650             1,300           23,600          

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 2.65       เมตร 1,550          4,108           -              -              4,108           

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล บหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 2.65       เมตร 2,500          6,625           -              -              6,625           

 - TOP กรุหนิแกรนิต หลังโถปสัสาวะชาย กวา้ง 0.20 ม. 2.90       เมตร 650             1,885           -              -              1,885           

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าชาย แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าหญิง แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าผู้พกิาร แผ่นสเตสเลนท าพื นผิวสีน  าเงิน 1           ชุด 450             450              -              -              450              

 - กล่องไฟไม้เนื อแข็ง 1.90       เมตร 680             1,292           -              -              1,292           237,271      

รวมข้อ 9.2 งานปรบัปรงุ 457,625       

รวมขอ้ 9.2 งานปรับปรุงหอ้งน ้าชาย-หญิง ชั น 8 ( ทางทศิ ตอ.เฉยีงเหนือ) 1           หอ้ง 472,675       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 23 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

10      งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 14 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ)

10.1 หมวดงานรื อถอน

- รื อถอนฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 43         ตร.ม. -              -               25               1,075           1,075           

- รื อถอนพื นปกูระเบื อง 43         ตร.ม. -              -               50               2,150           2,150           

- รื อถอนผนังบกุระเบื อง 98         ตร.ม. -              -               35               3,430           3,430           

- รื อถอนผนังหอ้งน  าส าเร็จรูป 9           ชุด -              -               150             1,350           1,350           

- รื อถอนสุขภณัฑ์ 21         ชุด -              -               100             2,100           2,100           

- รื อถอนกระจกเงา 64         ตร.ฟ -              -               70               4,480           4,480           

- รื อถอนประตูไม้เนื อแข็ง 2           ชุด -              -               70               140             140              

- รื อถอนเคาน์เตอร์ คสล. 5           เมตร -              -               25               125             125              

รวมข้อ 10.1 หมวดงานรื อถอน 14,850         

10.2 งานปรบัปรงุ

 - ฝ้ายิบซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื น ขนาด  0.60x0.60 ม. 43         ตร.ม. 288             12,384          82               3,526           15,910          

   โครงคร่าวอลูมิเนียม ท ีบาร์ (1N) พร้อมทาสี

 - ผนังก่ออิฐมอญ หนาคร่ึงแผ่น 1.36       ตร.ม. 282             384              89               121             505              

 - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 10 ซม. 3           ตร.ม. 237             723              60               183             906              

 - ผนังบกุระเบื องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60  ม. (1N)(4N) 110        ตร.ม. 818             89,980          189             20,790         110,770        

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 24 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - ผนังฉาบปนูเรียบ 9           ตร.ม. 68               612              82               738             1,350           

 - พื นปกูระเบื องแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (1N) 43         ตร.ม. 801             34,443          222             9,546           43,989          

 - พื น ค.ส.ล. ท าผิวทรายล้างเซาะร่อง (ทางลาด) (2N) 3           ตร.ม. 265             795              203             609             1,404           

 - N1 ประตูไม้เนื อแข็งบานเปดิเด่ียว 2           ชุด 6,400          12,800          -              -              12,800          

 - N2 ประตูไม้เนื อแข็งบานเล่ือน 1           ชุด 6,120          6,120           -              -              6,120           

    - สีน  าอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง) 13         ตร.ม. 52               676              30               390             1,066           

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชวาวล์พร้อมอุปกรณ์ 7           ชุด 5,986          41,901          450             3,150           45,051          

 - โถส้วมนั่งราบชนิดฟลัชแทงค์พร้อมอุปกรณ์ 1           ชุด 4,392          4,392           450             450             4,842           

 -  อ่างล้างมือชนิดผังเคาน์เตอร์แบบเต็มใบ พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 6           ชุด 3,599          21,594          450             2,700           24,294          

 -  อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง พร้อมก๊อกน  าเปดิปดิชนิดก้านโยก 1           ชุด 3,860          3,860           450             450             4,310           

 -  โถปสัสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4           ชุด 4,860          19,440          450             1,800           21,240          

 -  กระจกเงาหนาไม่น้อยกวา่  5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม 39         ตร.ฟ. 170             6,630           -              -              6,630           

 - กระจกเงาชนิดแขวน พร้อมกรอบอลูมิเนียม 5.50       ตร.ฟ. 150             825              -              -              825              

 - สายฉีดช าระ 8           ชุด 350             2,800           35               280             3,080           

 -  ราวทรงตัว รูปตัว I ทอ่สแตนเลส  (ส าหรับโถส้วม) 1           ชุด 864             864              150             150             1,014           

 -  ราวทรงตัว รูปตัว L ทอ่สแตนเลส  (ส าหรับโถส้วม) 1           ชุด 1,809          1,809           150             150             1,959           

 - ราวจับสเตนเลสอ่างล้างหน้ารูปตัว U (ส าหรับอ่างล้างหน้า) แบบพบัได้ 2           ชุด 8,883          17,766          150             300             18,066          

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 25 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปเต็มหอ้ง (ด้านหนา้+ประตู+ด้านข้าง) พร้อมอปุกรณ์ครบชุด 5           ชุด 12,600         63,000          800             4,000           67,000          

 - หอ้งน  าส าเร็จรูปคร่ึงหอ้ง (ด้านหน้า+ประตู) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2           ชุด 11,150         22,300          650             1,300           23,600          

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 2.65       เมตร 1,550          4,108           -              -              4,108           

 -  เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล บหุนิแกรนิต กวา้ง 0.65 ม. 2.65       เมตร 2,500          6,625           -              -              6,625           

 - TOP กรุหนิแกรนิต หลังโถปสัสาวะชาย กวา้ง 0.20 ม. 2.90       เมตร 650             1,885           -              -              1,885           

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าชาย แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าหญิง แผ่นสเตสเลนท าผิว HAIRLIVE ยกขอบหนา 1 ซม. 1           ชุด 500             500              -              -              500              

 - ปา้ยสัญญาลักษณ์หอ้งน  าผู้พกิาร แผ่นสเตสเลนท าพื นผิวสีน  าเงิน 1           ชุด 450             450              -              -              450              

 - กล่องไฟไม้เนื อแข็ง 1.90       เมตร 680             1,292           -              -              1,292           237,271      

รวมข้อ 10.2 งานปรบัปรงุ 432,091       

รวมข้อ 10.2 งานปรบัปรงุหอ้งน ้าชาย-หญงิ ชั น 14 ( ทางทศิ ตอ.เฉียงเหนือ) 1           หอ้ง 446,941       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 26 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

11      หมวดงานระบบสุขาภบิาล

 11.1 ระบบทอ่ระบายน  าโสโครก  ( ทอ่ PVC 8.5 ) 338,591        

 11.2 ระบบทอ่ระบายน  าทิ ง ( ทอ่ PVC 8.5 ) 578,955        

 11.3 ระบบทอ่ระบายอากาศ ( ทอ่ PVC 8.5 ) 278,475        

 11.4 ระบบทอ่ประปา ( ทอ่ PPR   CLASS  PN - 10 ) 1,619,248      

  ระบบทอ่ประปา ( ทอ่ PPR   CLASS  PN - 20 )

 11.5 ค่าทบุรื อสกัด พื นผนัง หรือ CORING   ค.ส.ล. เดิม 1           งาน 192,000       192,000        -              -              192,000        

ภายในหอ้งน  า เพื่อติดดั งทอ่ระบบสุขาภบิาล ใหม่

(หอ้งน  าหญิง หอ้งละ 4000 x 24 หอ้ง = 96000 )

(หอ้งน  าชาย หอ้งละ 4000 x 24 หอ้ง = 96000 )

 11.6 ค่ารื อทอ่ระบบสุขาภบิาลของเดิม 1           งาน 96,000         96,000          -              -              96,000          

(หอ้งน  าหญิง หอ้งละ 2000 x 24 หอ้ง = 48000 )

(หอ้งน  าชาย หอ้งละ 2000 x 24 หอ้ง = 48000 )

 11.7 ค่าเชื่อมต่อทอ่ระบบสุขาภบิาลของเดิม 1           งาน 40,000         40,000          -              -              40,000          

รวมข้อ 11 หมวดงานระบบสุขาภบิาล 3,143,269     

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 27 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

11.1 ระบบทอ่ระบายน ้าโสโครก

 งานเดินทอ่ระบายน  าโสโครก ( ทอ่ PVC 8.5 )

 - ขนาด Dia. 2" 240        เมตร 39               9,288           40               9,600           18,888          

 - ขนาด Dia. 4" 384        เมตร 138             52,838          100             38,400         91,238          

 - ขนาด Dia. 6" 180        เมตร 291             52,438          200             36,000         88,438          

ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1           รวม 45,826         45,826          13,748         13,748         59,574          

ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับทอ่ 1           รวม 34,369         34,369          10,311         10,311         44,680          

ค่าทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี ท าสัญลักษณ์ทอ่ 1           รวม 11,456         11,456          3,437           3,437           14,893          

CO. -               -              

 - ขนาด Dia. 4" 48          ชุด 235             11,280          200             9,600           20,880          

รวมข้อ 11.1 ระบบทอ่ระบายน ้าโสโครก 217,495        121,096        338,591       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 28 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

11.2 ระบบทอ่ระบายน ้าทิ ง

 งานเดินทอ่ระบายน  าทิ ง ( ทอ่ PVC 8.5 )

 - ขนาด Dia. 2" 480        เมตร 39               18,576          40               19,200         37,776          

 - ขนาด Dia. 3" 408        เมตร 85               34,647          75               30,600         65,247          

 - ขนาด Dia. 6" 180        เมตร 291             52,438          200             36,000         88,438          

ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1           รวม 42,264         42,264          12,679         12,679         54,943          

ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับทอ่ 1           รวม 31,698         31,698          9,509           9,509           41,207          

ค่าทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี ท าสัญลักษณ์ทอ่ 1           รวม 10,566         10,566          3,170           3,170           13,736          

CO.

 - ขนาด Dia. 2" 48          ชุด 105             5,040           100             4,800           9,840            

 - ขนาด Dia. 3" 72          ชุด 140             10,080          150             10,800         20,880          

FD. ขนาด Dia. 2" 216        ชุด 655             141,480        200             43,200         184,680        

P-TRAP ขนาด Dia. 2" 216        อัน 222             47,952          66               14,256         62,208          

รวมข้อ 11.2 ระบบทอ่ระบายน ้าทิ ง 394,741        184,214        578,955       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 29 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

11.3 ระบบทอ่ระบายอากาศ

 งานเดินทอ่ระบายอากาศ ( ทอ่ PVC 8.5 )

 - ขนาด Dia. 1 1/2" 752        เมตร 25               18,432          30               22,560         40,992          

 - ขนาด Dia. 2" 720        เมตร 39               27,864          40               28,800         56,664          

 - ขนาด Dia. 3" 240        เมตร 85               20,381          75               18,000         38,381          

 - ขนาด Dia. 4" 192        เมตร 138             26,419          100             19,200         45,619          

ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1           รวม 37,238         37,238          11,171         11,171         48,410          

ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับทอ่ 1           รวม 27,929         27,929          8,379           8,379           36,307          

ค่าทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี ท าสัญลักษณ์ทอ่ 1           รวม 9,310           9,310            2,793           2,793           12,102          

รวมข้อ 11.3 ระบบทอ่ระบายอากาศ 167,572        110,903        278,475       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 30 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

11.4 ระบบทอ่ประปา

 ระบบทอ่ประปา ( ทอ่ PPR   CLASS  PN - 10 )

 - ขนาด Dia. 1/2" -            เมตร 35               -                  30               -                 -                  

 - ขนาด Dia. 3/4" 696        เมตร 46               32,016          30               20,880         52,896          

 - ขนาด Dia. 1" 264        เมตร 76               20,064          30               7,920           27,984          

 - ขนาด Dia. 1 1/2" 192        เมตร 180             34,560          50               9,600           44,160          

 - ขนาด Dia. 2" -            เมตร 287             -                  75               -                 -                  

 - ขนาด Dia. 2 1/2" -            เมตร 402             -                  100             -                 -                  

ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1           รวม 43,320         43,320          12,996         12,996         56,316          

ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับทอ่ 1           รวม 17,328         17,328          5,198           5,198           22,526          

ค่าทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี ท าสัญลักษณ์ทอ่ 1           รวม 8,664           8,664            2,599           2,599           11,263          

STOP  VALVE 408        ชุด 200             81,600          50               20,400         102,000        

ประตูน  า GATE VALVE

 - ขนาด Dia. 1 1/2" 48         ชุด 739             35,472          300             14,400         49,872          

 - ขนาด Dia. 2" -            ชุด 1,181           -                  400             -                 -                  

 - ขนาด Dia. 2 1/2" 48         ชุด 2,674           128,352        500             24,000         152,352        

 - ขนาด Dia. 3" -        ชุด 3,677           -                  600             -                 -                  

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 31 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 ระบบทอ่ประปา ( ทอ่ PPR   CLASS  PN - 20 )

 - ขนาด Dia. 1 1/2" -        เมตร 325             -                  50               -                 -                  

 - ขนาด Dia. 2" -        เมตร 511             -                  75               -                 -                  

 - ขนาด Dia. 2 1/2" 48          เมตร 588             28,224          100             4,800           33,024          

 - ขนาด Dia. 3" 56          เมตร 877             49,112          120             6,720           55,832          

 - ขนาด Dia. 4" 176        เมตร 1,249           219,824        150             26,400         246,224        

ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1           รวม 148,580       148,580        44,574         44,574         193,154        

ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับทอ่ 1           รวม 59,432         59,432          17,830         17,830         77,262          

ค่าทดสอบ ท าความสะอาด ทาสี ท าสัญลักษณ์ทอ่ 1           รวม 29,716         29,716          8,915           8,915           38,631          

ชุด PRV

 PRESSURE REDUCING VALVE ( PILOT OPERATER )  Dia. 4" 4           ชุด 28,050         112,200        800             3,200           115,400        

  Y-STRANINER   ขนาด Dia. 4" 8           ชุด 6,760           54,080          800             6,400           60,480          

ประตูน  าเหล็กหล่อ OS & Y  GATE VALVE ขนาด Dia. 4" 16         ชุด 9,864           157,824        800             12,800         170,624        

PRESSURE REDUCING VALVE ( DIRECT ACTING ) Dia. 1 1/2" 4           ชุด 17,850         71,400          300             1,200           72,600          

 Y-STRANINER   ขนาด Dia. 1 1/2" 4           ชุด 1,690           6,760            300             1,200           7,960            

 ประตูน  าเหล็กหล่อ GATE VALVE  ขนาด Dia. 1 1/2" 8           ชุด 622             4,976            300             2,400           7,376            

 PRESSURE GAGE 8           ชุด 1,200           9,600            100             800             10,400          

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 32 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 BALL VALVE  1/2" 8           ชุด 310             2,480            100             800             3,280            

ก๊อกน  า  ล้างพื น 48         ชุด 109             5,232            50               2,400           7,632            

รวมข้อ 11.4 ระบบทอ่ประปา 1,360,816      258,432       1,619,248     

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 33 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

12      หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

12.1 งานรื อถอน รวม 36,000          

12.2 ระบบไฟฟ้าอาคาร รวม 749,665        

รวมข้อ 12 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 785,665       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 34 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

12.1 งานรื อถอน

 - รื อถอนอุปกรณ์ไฟฟา้ของเดิมในส่วนที่เกี่ยวข้อง 1           Lot -              -               36,000         36,000         36,000          

รวมข้อ 12.1.1 ทอ่รอ้ยสายไฟฟ้า -               36,000        36,000         

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 35 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

12.2 ระบบไฟฟ้าอาคาร

 12.2.1 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ รวม 113,152        

 12.2.2 สายไฟฟา้ รวม 116,321        

 12.2.3 ดวงโคมไฟฟา้และอุปกรณ์ รวม 474,144        

 12.2.4 สวติช์และเต้ารับ รวม 46,048          

รวมข้อ 12.1 ระบบไฟฟ้าอาคาร 749,665       

 12.2.1 ทอ่รอ้ยสายไฟฟ้า

 - EMT 1/2" (15 mm.) 2,115     m 25               52,875          22               46,530         99,405          

 - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 1           Lot 10,575         10,575          3,172          3,172           13,747          

รวมข้อ 12.2.1 ทอ่รอ้ยสายไฟฟ้า 63,450         49,702        113,152       

 12.2.2 สายไฟฟ้า

 - IEC 01 2.5 SQ.MM. 7,252     m 8                58,016          7                50,764         108,780        

 - ACCESSORIES 1           Lot 5,801          5,801           1,740          1,740           7,541           

รวมข้อ 12.2.2 สายไฟฟ้า 63,817         52,504        116,321       

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 36 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

 12.2.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

 - ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ พร้อมฝาครอบอะครีลิคมุมฉาก หลอด LED TUBE T8 108        Set 623             67,284          115             12,420         79,704          

   ขนาดไมเ่กนิ 20 วัตต์ ความสว่างไมน่อ้ยกว่า 2,000 ลูเมน ใหแ้สงแบบ COOL WHIT

 - ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125 มม.หลอด LED BULB 456        Set 750             342,000        115             52,440         394,440        

   ขั ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 วตัต์ ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 800 ลูเมน

   ใหแ้สงแบบ COOL WHIT

รวมข้อ 12.2.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ 409,284       64,860        474,144       

 12.2.4 สวิตช์และเต้ารบั

 - สวติช์เด่ียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว 176        Set 60               10,560          80               14,080         24,640          

 - สวติซ์ฉุกเฉินส าหรับหอ้งน  าคนพกิาร พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง 12         Set 1,584          19,008          200             2,400           21,408          

รวมข้อ 12.2.4 สวิตช์และเต้ารบั 29,568         16,480        46,048         

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 37 / 38     



แบบ ปร.4     

สถานที่ก่อสร้าง   ถ.นนทบรีุ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบรีุ  

ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงนิ

ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุ
และค่าแรงงาน หมายเหตุ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

แบบเลขที่  AR-62027, SN-62054, EE-62080 รายการเลขที่  -

ค านวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ รายการ จ้านวน หน่วย
ราคาวัสดุ

13      หมวดงานอ่ืนๆ (ถ้าม)ี เพื่อใหค้รบถ้วนตามรูปแบบและรายการ

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 38 / 38     



แบบ ปร.4   

หน่วย : บาท

1        1                 รวม 110,000              

2        1                 รวม 235,200              

345,200             

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพเิศษ   โครงการปรบัปรงุหอ้งน ้าภายในอาคารทรพัย์สินทางปญัญา จ้านวน 13 ชั น

ประมาณราคาเมื่อวนัที่  4  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษคิดเปน็เงนิ

ค่าใช้จ่ายกรณีไม่สามารถก่อสร้างพกัคนงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้

ค่าใช้จ่ายท าระบบปอ้งกันฝุ่นและเสียงขณะท างาน 

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ

หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายรวม
(ค่าก่อสรา้ง)

หมวดค่าใช้จ่ายพเิศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ต้องมี

ล้าดับที่ จ้านวน หน่วยรายการ

ค านวณราคากลาง

ราคากลาง ปรับปรุงห้องน  าภายในอาคารกรมทรัพย์สินทางปัญญา 13 ชั น แผ่นที่ 39 / 39   


