
ประกาศเทศบาลตำบล'อีางเผือก

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช ้จ่ายเกี่ยวกันการจัดอีอจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำน ักงาน ป.ป.ช. ให ้หน ่วยงานของร ัฐ เป ิด เผยข ้อม ูลรายละเอ ียดคำใช ้จ ่าย 

เก ี่ยวก ับการจ ัดอ ีอจ ัดจ ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเง ินงบประมาณ 

ท ี่ใด ้ร ับจ ัดสรร และรายละเอ ียดค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการจ ัดอ ีอจ ัดจ ้าง เพ ื่อให้หน่วยงานของรัฐเป ็นโปใน 

แนวทางเดียวกัน นั้น

เทศบาลตำบลช ้างเผ ือก จะดำเน ินตามมต ิท ี่ป ระช ุมสภา สม ัย ว ิส าม ัญ  สมันท ี่ 3 

ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กันยายน 2562 เรื่อง การกันเงินโว้เปีกในปีถัดไป กรณีโม่ได้ก่อหนี้ 

ผ ูกพ ันโครงการตามเทศบ ัญญ ัต ิงบประมาณป ี 2562 จำนวน 10 โครงการ โครงการต ่อเต ิมอาคารศ ูนย ์ 

เคร ื่องจ ักรกล หมู่ที่ 3 ตำบลช ้างเผ ือก อำเภอเม ืองเอ ียงใหม ่ จ ังหวัดเอ ียงใหม่ งบประมาณ ต ั้งไว ้ 

1,310,000.- บาท (หน่ึงล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) เพ ื่อ เป ็นค ่าใช ้จ ่าย โครงการต ่อเต ิมอาคารศ ูนย ์ 

เครื่องจ ักรกล หมู่ที่ 3 โดยม ีราคากลาง 1,310,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เงิน 

รายได้ ป ระจำป ีงบประมาณ  2562. ปรากฏตามแผนงานอ ุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

โครงสร้างพ้ึนฐาน โครงการต ่อเต ิมอาคารศ ูนย ์เคร ื่องจ ักรกล หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองอียง 

ใหม่ จังหวัดเอียงใหม่

ป ระก าศ ณ ว ัน ท ี่'30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก



ตาราง บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีโด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ที่อโครงการ ะ โครงการต ่อเต ิมอาคารศ ูนย ์เครื่องจ ักรกล หมู่ที่ 3

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเช้ยงใหม่ จังหวัดเชํยงใหม่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ะ กองช่าง เทศบาลตำบลช้างเผือก

3 . วงเงินงบประมาณที่โด้ร ับจ ัดสรร: 1,310,000.-บาท (หน่ึงล้านลามแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ะ

โดยสังเขป :4.1 ต่อเติมอาคารขนาด 11.00x27.00 เมตร หรือมีพื้นทีไม่น้อยกว่า 286 ตารางเมตร 

4.2 หรือตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลช้างเผือก

5. ราคากลางคำนวณณวันที่ ะ 21 ตุลาคม 2562 เป็น 1,310,000.- บาท (หน่ึงล้านลามแลนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน)

6. บัญสิประมาณการราคากลาง ะ

6.1 แบบ ปร 4

6.2 แบบ ปร 5

6.3 แบบ ปร 6

7. รายที่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ะ

7.1 นางประภา ร ักธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รก.ผอ.กองช่าง ประธานกรรมการ

7.2 นายนิกร คำวังสวัสดี้ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ

7.3 นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ



แบบ ปร.6

ส่วนราชการ 

ฝ่ายประมาณราคา 

ประเภทงาน 

สถานฉก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าฑ่รส&าง

เทศบาลตำบล‘ร้างเผือก

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองร้าง เทศบาลตำบลร้างเผือก

งานอาคาร

อาคารศูนย์เครัองจักรกล ม.2 ต.'ร้างเผือก อ.เผือง จ.เร้ยงใหม่ 

งานวิศวกรรม กอง'ร้าง เทศบาลตำบล'ร้างเผือก

แบบเลขฉ่

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคา '■ พ่ f^ k 'A  2562

ล ำ ตับฉ่

M B " . .  ' g g j  " .. .................................. .......... ■« ■ ^ ’ gg. .....  I ■ ■  " ...... ............—

รายการ
ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

รวมเป็นฝ็น (บาท)
หมายเหตุ

1 โครงการต่อเติมศูนย์เครัองจักรกล เทศบาลตำบสร้างเผือก 1,310.000.00

ลรุป
รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นทังสิน 1,310,000.00

ตัวอักษร (  หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหฉ่นบาทล้วน )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง — ^

^  ’ J

■a ( พ i - 'ลงช'อ . . . . . . . . . . . .   -V ^. โ . . . . . . . . . . . . . ...1. ^ .. . . . . . .

( นายฉกร คำ'วังส'วส^)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงเอ ..... น่̂ึ ..........................

( นายพิส์น่ติ จ ันทรังป ็) 

กรรมการ
V

,  f
ล ง เอ ........... วิ...........................

( นางประภา รักธรรม )

กรรมการ



แบบ ปร.ธ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่ากอ่สรัาง

งานประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สำ'นกงานเทศบาลตำบลชำงเฝือก

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องร่น กระทรวงมหาดไทย 

ประ๓ ทงาน อาคาร

สถานท์ก่อล,ร้าง ศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลตำบลชำงเฝือก

เส้าของงาน เทศบาลตำบล§างเฝ็อก

แบบเลขปี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเฝ็อวันที่ เสือนิ พ.ศ. 2562 ใชํราคาพา*ฉซย์จังหวัดเสือน ทท1 ’>•$562

ลำดับท่ี รายการ
รวมค่างานต้นทุน

(บาท)
Facter F

รวมค่าก่อสร้าง 

(บาท)
หมายเหตุ

1 หมวดงาน โครงสร้าง สถาปัตยกรรม 989,990.20 1.3050 1,291,937.21 Facter F ไม่เวิน 1.3050

สุขาfiบาล ไฟฟั'า งาน!)น - - ฝ็นล่วงหน้าจ่าย.........0....%

2 ค่าเช่ารถเดรน ยกโครงหลังคา 3 วัน 18,000.00 1.0700 19,260.00 ฝ็นประกนผลงานหัก....0....%

ดอกเปียฝ็น^.........6.........%

ดอกเปียฝ็นฝากประจำ.........%

สรุป

รวมค่าก่อสร้างเป็นฝ็นที่งส์น 1,311,197.21

คิดเป็นฝ็นค่าก่อสร้างประมาณ 1,310,000.00

ตัวอักษร ( หที่งล้านสามแสนหนึ่งหร่น'บาทก่วน)

ประมาณการโดย ............^ J^%/............

( นายธนทรัพย์ ขบวนงาม) 

วิศวกรโยธาชำนาญการ.

ตรวจสอบ

( นายฉกร คำวังสวัสส์ )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลง?เอ....................... โโโโโโไไ เห็นชอบ

( นางวา1ญา แสนศรี ธมิกานนท์)

รองปลัดเทศบาล

ลงช่อ....C

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงช่อ

( นาย่พิสันติ จัน'รัง!!)

ลงช่อ...................................

( นางประภา รักธรรม)

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

( นายคเซน เจกขจร ) 

นายกเทศมนตรีตำบลชำงเฝือก



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 1 / 5ประมาณราคาค่า โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลตำบลช้างเผือก 

สถานทีก่อสร้าง ศูนย์เครืองจักรกล ตำบลช้างเผือก อำเภอเมีอง จังหวัดเช้ยงใหม่ รายการท่ี

ฟ้าอประมาณราคา ฟ้าอแบบแผนและก่อสร้าง กอง ซางเทศบาลตำบลช้างเผีอก กรม ส่งเสริมการ!]กครองท้องสิน

ประมาณการโดอ นารธนทรัพย์ ซบวนงาม ประมาณการเมือจันท่ี ~ \  เดอิน- ' T ^ พ.ศ. 2562

ลำดับท่ี รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

1 หมาด งานไครงสร้าง

1.1 งานโครงสร้างค.ส.ล.

1 ทุบรีอ ผนังอาคารด้านหลัง ขนท้ิง 60.00 ตร.ม. 200.00 12,000.00 12,000.00 ขนท้ิง

2 ปรับพนที่ ด้านหลังอาคาร รี้อบ้านพักคนงาน 332.00 ตร.ม. 50.00 16,600.00 16,600.00 ขนท้ิง

3 งานดินขุด 70.00 ลบ.ม. - 99.00 ธ,930.00 6,930.00

4 งานดินถม 62.00 ลบ.ม. - 99.00 6,138.00 6,138.00

5 ทรายหยาบรองพืน 21.00 ลบ.ม. 514.02 10,794.42 99.00 2,079.00 12,873.42

6 คอนกรีตหยาบ 160 KSC. 2.50 ลบ.ม. 1,718.23 4,295.58 306.00 765.00 5,060.58

7 คอนกรีต 240 Ksc. 63.00 ลบ.ม. 1,791.12 112,840.56 391.00 24,633.00 137,473.56

8 เหลัก RB6 มอก. 86.00 เส้น 45.38 3,902.68 - 3,902.68

9 เหลัก RB9 มอก. 50.00 เส้น 105.63 5,281.50 - 5,281.50

10 เหลัก DB12 มอก. 115.00 เส้น 198.56 22,834.40 - 22,834.40

11 เหลัก DB16 มอก. 78-00 เส้น 352.84 27,521.52 - 27,521.52

12 ลาดผูกเหลัก 49.00 กก. 30.37 1,488.13 - 1,488.13

13 ค่าแรงผูก ลัด ลัด เหลัก 2,693.00 กก. - 3.40 9,158.89 9,158.89

14โม้แบบ 67.00 ลบ.ฟ. 448.60 30,056.20 - 30,056.20

15 ต่าแรงประกอบแบบ 203.00 ตร.ม. - 133.00 26,999.00 26,999.00

16 ตะปู 41.00 กก. 37.38 1,532.58 - 1,532.58

17.ตะแกรงเหลัก wire mesh 4มม.# 0.20 ม. 286.00 ตร.ม. 26.79 7,661.94 5.00 1,430.00 9,091.94

1.2 งานโครงหลังคา และโครงสร้างเหล็ก

นหลัก ฉาก 50x50x5 มม. 9.00 ท่อน 425.39 3,828.51 - 3,828.51

338,770.91



สกานทีก่อฬร้าง ศูนย์เครองจักรกล ตำบลช้างเฝือก อำเภอเฝือง จังหจัดเทียงเหม' รายการท่ี

ผ่ายประมาณราคา ผ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่างเทศบาลตำบลช้างเผีอก กรม ส์งเสริมการปกครองท้องกิน

ประมาณการโดย นายธนทรัพย์ ซบวนงาม ประมาณการเมอจันท่ี £1/) •■ ดีอน ด ุ า ! } พ . ศ .  2562

ประมาณราคาค่า โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เคร่ืองจักรกล เทศบาลตำบลช้างเฝือก แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 2 / 5

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวฬดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

2.เหล็ภ ท่อกลม 1 1/2"x 2.3 มม. 4.00 ท่อน 392.79 1,571.16 - 1,571.16

ธ-เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 123.00 ท่อน 757.68 93,194.64 - 93,194.64

4.เหล็กตัวที 125x50x2.3 มม. 48.00 ท่อน 547.96 26,302.08 - 26,302.08

5.เหล็กกล่อง 150x50x2.3 มม. 8.00 ท่อน 1,092.10 8,736.80 - 8,736.80

ธ-เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม. 2.00 ท่อน 1,038.16 2,076.32 - 2,076.32

7.ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดตา 1 นิ้ว 2.00 แผ่น 1,411.00 2,822.00 - 2,822.00

ธ-ตาข่ายลวดถัก เบอร์ 10 หนา 3.2 มม. (ผนังห้อง) 113.00 ตร.ม. 231.00 26,103.00 100.00 11,300.00 37,403.00

9 ค่าแรงเทีอมโครงพร้างเหล็ก 7,592.00 กก. - 8.50 64,532.00 64,532.00

10.แผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม. สีบรอน 400.00 ตร.ม. 180.00 72,000.00 70.00 28,000.00 100,000.00

11 ตาข่ายลวด ขนาดช่อง 1 " ใส่กันนกเกาะโครงเหล็ก 164.00 ตร.ม. 30.00 4,920.00 30.00 4,920.00 9,840.00

12.แผ่นพื้นสมาร์ทบอร์ดหนา 20 มม. 14.00 แผ่น 900.00 12,600.00 300.00 4,200.00 16,800.00

13.เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. 69.0 ท่อน 498.95 34,427.55 - 34.427.55

14. แผ่น PLATE เหล็กหัวเสา ชนาด 0.35x0.35x0.01 ม. 12.00 แผ่น 600.00 7,200.00 150.00 1,800.00 9,000.00

2 หมวด งานสกาป้ตยกรรม

2.1 งานผนัง - -

1. ผนังก่อรฐ มอญครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ 105.40 ตร.ม. 229.00 24,136.60 171.00 18,023.40 42,160.00

2.งานฉาบปูนโครงสร้าง 67.20 ตร.ม. 69.00 4,636.80 100.00 6,720.00 11,356.80

3.เสาเอ์น + ทับหลัง 65.00 เมตร 50.00 3,250.00 35.00 2,275.00 5,525.00

465,747.35



สถานทีก่อสร้าง ศูนย์เครืองจักรกล ตำบล■ รางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดifยงใหม่ รายการท่ี

ฝ่ารประมาณราคา ฝ่ารแบบแผนน,ละก่อสร้าง กอง ช่างเทศบาลตำบล■ ร้างเผีอก กรม ส่งเสริมการปกครอง'ท้องสิน

ประมาณราคาค่า โครงการต่อเติม'อาคารศูนย์เคร่ืองจักรกล เทศบาลตำบล■ รางเผือก แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 3 / 5

ประมาณการโดร นายรนทรัพย์ ซบวนงาม ประมาณการเมือวันท่ี / I เดีอน ’ป) พ.ศ. 2562

สำดับ V รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

- - -

2.2 งานวัสดุปูพีนและผนัง -

1. กระฌึ้องพื้น 8"x 8" 11.00 ตร.ม. 200.00 2,200.00 180.00 1,980.00 4,180.00 รวมปูนกาว

2. กระเบื้องผนัง 8"x 12" 50.00 ตร.ม. 250.00 12,500.00 180.00 9,000.00 21,500.00 รวมปูนกาว

2.4 งานทาสิ

1. สีนาพลาสติกอะคิสิค 218.00 ตร.ม. 35.00 7,630.00 30.00 6,540.00 14,170.00 ทา 2 รอบ

2. สี'นามันกันสนิม 456.00 ดร.ม. 35.00 15,960.00 35.00 15,960.00 31,920.00 ทา 2 รอบ

3. สีรองพื้นปูน 218.00 ตร.ม. 15.00 3,270.00 - - 3,270.00 ทา 1 รอบ

3 หมวดงานประตหน้าต่าง'บ
1. ประตูบาน PVC ขนาด 0.70x2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ 3.00 ชุด 3,500.00 10,500.00 300.00 900.00 11,400.00

2. บานประตู ดาข่ายลวดกัก ขนาด 1.00x1.85 ม. 1.00 ชุด 2,500.00 2,500.00 500.00 500.00 3,000.00

-

- - 89,440.00



ลถานทีก่อสร้าง ศูนย์เคริองจักรกล ตำบลช้างเสือก อำเภอเสือง จังหวัดเซ่ยงใหม่ รายการท่ี

ฝ่ารประมาณราคา ฝ่าอแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่างเทศบาลตำบลช้างเผิอก กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิน

ประมาณราคาค่า โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เคร่ืองจักรกล เทศบาลตำบลช้างเสือก นบบ ปร.4 แผ่นท่ี 4 / 5

ประมาณการโดย นายธนทร้พร ชบวนงาม ประมาณการเมี่อวันท่ี รันั เด็อน \Qr1 ท.ศ. 2562

ลำด้บที่ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

4 หมวด งาน่?ฟฟ้า

1. โคมใฟแบบแขวนเพดานหลอดแสงจันทร์ 250 พ 9.00 ชุด 800.00 7,200.00 115.00 1,035.00 8,235.00

2. สงิทช้โฟฟ้าทางเติยว ติดในกล่องลอยข้างผนัง 8.00 ชุด 120.00 960.00 100.00 800.00 1,760.00

3. ปล๊ักโฟฟ้า 2 เต้ารับ ติดโนกล่องลอยข้างผนัง 6.00 ชุด 120.00 720.00 100.00 600.00 1,320.00

4.โคมใฟ ซาลาเปาขนาด 8 ฉ้ว LED 5 พ 3.00 จุด 250.00 750.00 100.00 300.00 1,050.00

5. ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเชนต์ 36พ 1.00 ชุด 250.00 250.00 100.00 100.00 350.00

ธ. งานเดินสายใฟฟ้า THW 2x2.5 พร้อมอุปกรณ์ท่อ pvc 1.00 งาน 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00

7. ตู้เมนเบรฅเกอร์ ขนาด 5 ซ่อง พร้อมอุปกรณ์ 1.00 ตัว 3,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00

8. เซอร์ภิตเบรกเกอร์ 50A 1.00 ตัว 450.00 450.00 - 450.00

8. เชอร์กิตเบรกเกอร์ 20A 1.00 ตัว 250.00 250.00 - 250.00

8. เชอร์ภิตเบรกเกอร์ 15A 3.00 ตัว 150.00 450.00 - 450.00

-

-

5 หมวด งานระบบประปาลชา.กบิาล - - -

1. งานเดินระบบประปาสุขาภิบาล (เรื่อมจากโรงเพาะชำ) 1.00 งาน 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 8,000.00

2.ลังปูนบ่อเกรอะ - บ่อ'เม 1.00 ชุด 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00

- - -

* 36,365.00



ลถานทีก่อสร้าง ศูนย์เครืองจักรกล ตำบล'รางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเทียงใหม่ รายการท่ี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กอง ช่างเทศบาลตำบลช้างเผีอก กรม ส่งเสริมการปกครองท้องทิน

ประมาณราคาค่า โครงการต่อเติมอาคารศูนย์เคร่ืองจักรกล เทศบาลตำบลช้างเผือก แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 5/5

ประมาณการโดย นายธนทรัพย์ ขบวนงาม ประมาณการเมอวันที £.4 เดือน พ.ศ. 2562
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  \ __

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ราคาวัสดุสิงของ ค่าแรงงาน

ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

6 หมวดงานสฃภัณฑ์ -

1. โถล้วม'ชักโครก 3.00 ชุด 3,000.00 9,000.00 450.00 1,350.00 10,350.00

2. อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมก็อก 2.00 ชุด 1,500.00 3,000.00 400.00 800.00 3,800.00

3.เครืองทำนำอุ่น พร้อมฝักบัว ขนาด 4000W 1.00 ชุด 4,000.00 4,000.00 500.00 500.00 4,500.00

4. สายฉีดชำระ 2.00 ชุด 200.00 400.00 70.00 140.00 540.00

5. ท่ีใส่สบู่ 1.00 อัน 250.00 250.00 70.00 70.00 320.00

6. ท่ีใส่กระดาษชำระ 2.00 อัน 200.00 400.00 70.00 140.00 540.00

7. กระจกเงากรอบพลาสติก พรอมถาดหน้ากระจก 3.00 ชุด 400.00 1,200.00 70.00 210.00 1,410.00

8. ราวแขวนผ้าพลาสติก 3.00 อัน 250.00 750.00 70.00 210.00 960.00

9.โถบัสวะ พร้อมก็อกนำ 3.00 ชุด 2,000.00 6,000.00 400.00 1,200.00 7,200.00

10. FD ตะแกรง ดักกล่ิน 3.00 ชุด 200.00 600.00 75.00 225.00 825.00

11. สต๊อบวาล์ว มินิบอลวาล์วใส่ทุกจุด 1/2” 7.00 ตัว 120.00 840.00 70.00 490.00 1,330.00

- - -

- - -

7 หมวด งานเบ็ดเคล็ด - - -

1. รางรับนิ้าฝนสังกะสิ พร้อมท่อขนาด 4 น้ิว 27.00 เมตร 400.00 10,800.00 - - 10,800.00

2.เคาว์เตอร์บู่นผิว'ชัดมัน พร้อมทีงค่ล้างจาน 2 ซ่อง 1.0 ชุด 4,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00

3.ตะแกรงเหล์ก wire mesh 4มม.# 0.20 ม. 286.00 ตร.ม. 26.79 7,661.94 5.00 1,430.00 9,091.94

> 57,666.94


