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cr. nl'H~'UeJ-a1fl1

~.(9) ~ iaueJ'j 1 Al ~ eJ\I~ 'UoVeJb~ 'UeJua ~1U b~ 'UeJ'j 1 Al m \I'j ~U U ~ ~ ~eJ~ ~ ~ 1 \lill A-r 1;5vl'1 CJ~ ~

Bb~ flVl'jeJUn~(?mJbb uU~fhvj'U~ 111'UbeJfl~lTlh~lllmlfl1~l\1Bb~ nYl'jeJu n~d 1~CJhJih~eJ'U 1 '1J1~"1 vr\li'U

ua ~':il~~ eJ\ImeJ floVeJAl ldJ 1 ~t;1 n ~ eJ\IA'jU ~1'U a \I~ 1 CJijeJ~eJ B b~ flYl'jeJU n~Vl~mlj~ n1;51'Ubb~~ \I\ill (91'U'1JeJ\I~ ~ .

l'U n 1 'j b~ 'UeJ'j 1 All ~ b~ 'UeJ'j 1 Al bU 'Ub~ 'UU 1 Ylu a ~ b~ 'UeJ'i 1 Al bVl CJ\I 'j 1 Al b~ CJ1

1~ m~'U ml fl1'jldJ bb~:::Vl~mlAl~ eJVll.hCJ bb~~Vl~eJ~mlCJn1'j (911dJb~eJ'Uh~'j:::u HVflCJ 1Ub~'UmlAl1 ~t;1n~ eJ\I, ~
1~CJA~'ilfl1'jldJvr\li'U ~\I'jldJfhill'~dJ~rllb~dJ m;;mfl'j~'U bb~~rll1i~lCJvr\lUl\lHbb~l~

'jlAl~ b~'UeJ':il~~eJ\lb~'Um\' lVl'U~~ mlAl hJ ifeJCJnl1 ......... mo.......1 'U iTUbb(911'Ub~'Uml Al

1~CJmCJ1'UnlVl'U~~'U'jlAl ~ b?f'UmlAl~ eJ\I-ru~ ~'lJeJU'jlAl~ (91'U1vl'b?f'UeJ11'm1~':il~t;1eJ'Un1'ib?f'UmlAlmvl'~
~.Q1 ~b~'UmlAl':il:::~eJ\lb~'UeJnlVl'U~blm(ii'1bu'Un1'jneJ~~l\1bb~lb?f~':ilh;dl'U ..GlC<:o..1'U iTUtl~~

':illfl1'U~\I'UldJ 1'U« qJqJl~ 1\1 Vl~eJ1'U~1vl'-rUVliT\I~eJbb~ \11~ b~lJ'v'il\11'U

CS:.CS: neJ'Ub~'UmlAl ~b~'Umlfl1Al'j(91'jl':il~~l\1«rutlJ1 bbUU'jU bb~~'jlCJ~~bBCJ~ i~i 1~~~1'U
'U 'U IV V 'U

bb~~ boVl1 ':ilbeJfl~l 'jU 'j~ III ~ 'jl Al ~ 1\1B b~ flYl'jeJU fl ~vr \lVldJ~ b~ CJneJ'U ~~ ~ (91n ~ \I~ 'Ub~'U eJ'jl Al (911dJb~eJ'U1 '1J

1 'UbeJn~l'jU'j~m~'jlAl~l\1B b~nYl'jeJufl~

CS:.ct ~ b~'U eJ'jl Al~ ~ ~ eJ\I~ 'UoV eJb~'U eJbb~~1 U b~'U eJ'j 1 Al Yll \I 'j:::U U ~ ~ sff eJ~ ~ ~ 1 \Iill A-r 1;5~ ~
i.J~~ q~QJ.d q I iCf

~lCJm~nYl'jeJ'Ufl~b'U1'UVI Glt'll :IJ'U1fl:IJ klctbo -a:::Vl11'lb1m ... oC<:.mo ... 'U. t:l'l ... Glb.mo ... 'U.

b~m~'UnlVl'U~ blm~'UoVm~'Umb~l ~~ hj-rUbeJn~l'jf11'j~'UoVm~'UeJ 1~ "11~ m~~'1Jl~

Aru~ m'jdJm'j'W~l'jrul t:·mm'jU'j~Ill~'jlfl1 B b~ flYl'jeJU n~ ~:::(ih bu'Um'j(91'j1~~eJU

Aru ~dJU~'1JeJ \I~ b~'U eJ'jl Al bb~~ ~ 'jl CJll bU'U~ b~'U eJ'jlAl~i1 t:.J~ U 'j~ 1CJ'lJL1~ldJ fl'U flU ~ b~'U eJ'jlAl'jl CJ~ 'U
, 'U 'U 'lI

(911dJoVeJ(9).'0 ((9)) ru 1'UU'j:::n1I"1U'j~Ill~'jlA1Vl~eJh;

VllflU'jln!l~ eJAru~fl'j'jdJf11'j'W~1'jrult:.J~n1'j'lh~m~'jlA1B b~ nVl'jeJU n~ n f)'UVl~eJ1'U'1Jru:::

~i1 fl1'j'W~1'jruloVm~'UeJl1 i1~b~'U ml fl1 'jl CJ1~ fl'j~Vl1 f11'je)'U bu'U fl1'j-rr~'1Jll\1 f11'j bb'll\l-rr'U'jl fl1eJ ~1\1 bUW5'i'jdJ~
(911dJoVeJ(9).'0 (~) bb~~Aru~ m'jdJf11'i i b~eJl1i1 f11'jm:::Vl1e)'U bu'Ufl1'j-rr~'1Jll\1f11'j bb'll\l-rr'U'jl AleJ~l\1 bU'U6'j'jdJ

Aru::: fl'j'jdJ f11'j'W':ill 'j rul t:.J~ f11'jU 'j::: III ~ 'jl Al Bb~ nYl 'jeJU fl~ ~ ~ \ilml CJ~eJ~ b~'Uml Al 'jl mY'Uf)eJn ~ 1 fl f11'j bU'U~
~i1 ~ Vl51 vl'-ru m 'j A~ b~ eJn bb~~ 611iT n\ll 'U':il~'W~ 1 'jrul ~ \11Yl~~ b~ 'UeJ'jl Aliii' \Ifl ~ 1 1 bU 'U~~\I\ll 'U bl''Ubb~
~ ""
Aru~fl'j'jdJm'j'W~l'jrult:.J~ f11'j'lh~mmlfl1B b~nVl'jeJUfl~ ~~iU~QCJ 1vl'11 ~b~'UeJ'jlAl 'jl mT'Ubu'U~~l ~mldJ

~ "
~ldJi1eJ bU'UU'j::: 1CJ'lJL1~eJf11'j'W~l'jrul'lJeJ\lVll\1'jl'lJf11'jbb~~mvl' bu'Umb~dJ 1~i1 fl1'jm:::Vl1lii'\lfl~11

"
CS:.'0 ~b~'UmlAl~:::~eJ\luiJu&i Iii'\ld

((9)) UiJU&i(911dJb~f)'U1'1J~'j:::~ 111'UbeJfl?fl'jU'j:::m~'jlA1B b~flYl'jeJiJn~

(~) 'jlfl1~b~'UeJ':il:::~eJ\lb U'U'jlfl1~'jldJil1;;~~fll b~dJ bb~:::il1;;~'U"1 (~1i1) 'jldJfll H~l CJ

, ,
(Q1) ~ b?f'UeJ'jl Al':il:::~eJ\I~\lYl~bUCJ'Ub.yjmoVl?fm:::ul'Uf11'jb?f'UmlAl (911dJ1'Ub1~1 VinlVl'U~

'1..1 '1..1 :
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(ct) ~ brlt.!,eJ~lfll~ eJ'IPin'tflbb61~Vhfl11i.Jb '1hh1'U~~'U'Ubb61~lBtl1~brl'Umlfll~1 ~lB'lh~m~~lfll
'lJ

~h~m/l~eJiJn~ 'lJmmi.Juqj~nm'l~bbrl~'I111 'Ubl'U1"11Iii WWW.gprocurement.go.th

d:. Vi~mh~ti''Un1c;ib6'l'UeJ~1f11

~iau eJ~l fll ~ eJ'11 1 'IVIi{ rnl ~~fl'U n 1~ tau eJ~l fll '\"I ~eJi.Jfl'Um ~ brl 'UeJ~l fll 'VIl'1~~ 'U'U-.r~6ffeJ
'lJ

-.r~~1'1illfl'f:O~1 ~~h~n'VI~eJiJn~ 1~~1imimJ~~fl'UeJ~1'1V1~'IeJ~1'11~~'I~eJhJd "ill'U1'U mol£J,kJoo 'U1'V1..
(6'I1~bb6'l'U6'leJ~~'U6'leJ~~mJ'U1'V1ti'J'U)

ct. ('9) VlU'I~ eJ~lU~~ fl'U B b~ n'VI~eJiJ n~'lJeJ'I5'Ul Al~1 'UU~~ b'VIPl IYlli.Ju 'U'UVlU'I~eJ ~lU ~~ fl'U

~'I~~'U 1'UoVeJ('9).<i' ('9)),
ct. Iv b~ fl ~ 5'U 1 fll ~i'I~ 1 ~1,x uri mi.J 1~ m tJ 'Ub~ fl61'I1'U ~~ ~ 'Um ~ brl'U eJ~1 fll'V11 'I ~ ~'U 'U

-.r~~eJ-.r~~l'1m A'f:O~1~B b~n'VI~eJiJfl~ VI~eJneJ'UVlih'!'U 1,j bn'U 3 1'Uv11fl1~'lJeJ'I'VI1'1~1'IJfl1~.. .

ct.r;n ~'U5um'f:O'U1611 'VI~..

, cO

l£Jct'bo ~~Vi'J1~b'J6'l1 ocs.sno 'U. tN COlD.mo 'U.

IYlli.Juu 'U~ 1 eJ~ 1 'I VlU 'I ~ eJ~ 1 U ~ ~ fl 'UB b~ n 'VI~ eJiJ fl ~ 'lJeJ'I 5 'U1 fll ~ ill ~ 1 'UU 1 ~ b'VIPl

(Vii{ nU1~fl'Ufl11brl'Umlfll) nlV1'U~ 1,x1~'U~eJ~ brl'Umlfl1 btJ'U~11'1V1i{ nu 1~fl'U fl11 brl'UeJ~l Al ~'I'!'U mru~
, 'lJ 'lJ

~brl'UeJ11A1~ brl'Umlfll1 'U~U bb'U'U'lJeJ'I "n"ilfl11~1i.Jfh" U1~rl'lrl"il~ 1 iVlU'I~eJ~lU1~fl'UBb~n'VI1eJiJ n~'lJeJ'I
'lJ 'lJ

5'U1Al11 'UU1~b 'VIPlbtJ'UVli{nU~~fl'Ufll'Hrl'UeJ~lfl1 1,x~1biJ'Ufl11~'1d
('9)) mru~n"iltl11~1i.Jfh l~"il~'VI~b U ~'UbtJ'UiJ~'UAA611 VI,j 1 ,x1~'U~eJ~brl'UmlAl ~'1~eJ'I

, , 'lJ

11'1V1i{nU1~fl'Utl1~b?!'Umlfll1 'U'Uli.Jn"iltl11~1i.Jrll bvh'!'U

(Iv) mru~ n"il tl11~1i.J rll1,j1~ "ilt'l'VI~bU ~'U b'u'UiJ ~'Uflfl611 VI,j 1 ,x~~'U~eJ~ brl'UeJ11 m
, , 'lJ

~'1~ eJ'I1 1 '1V1i{flU 1~ fl'U tl1~brl'U eJ11 Al 1 'U'Uli.JiJ~'U flA6111 ~1~11 ~VI~'IlYlli.J~~rurul~1i.Jrll nlV1'U~ 1,xb tI'U, v v

~"il~'VI~bU~'UbtJ'UiJ ~'UAfl61~eJVlt.h~'Il'U'lJeJ'I'f:O~'1iJVlu l~'f'U"il~'VI~bU~'U (mi.J~ \9lJ'U151n"iltl11rll m~'VI11'1'\"11ru'IJ~),.. ,
Vii{ nU1~fl'Ufl1~brl'Umlfl1lYlli.JoVeJd mi.J"il~A'U1 ,x~brl'UmlA1V1~eJ~~lu1~fl'Um~ 1 'U ('9)ct 1'U

'lJ 'lJ •

u'Utl~"illn1'U~1~~"ill1fi.!1lubd eJ'I~'Ub~~'U~eJmb~1 b1'Ubb~~b?!'Umlfll11~~A~b~eJn H r;n ~l~'Ubb 1n "il~Atl1,x
'lJ

~ m~eJ 1~v11 ~ ru rulV1~eJoVeJlYln 61'I VI~eJb~eJ~ brl'Uml A11~~'U "ill noVeJe-Jn~'Ubb~1v v ~ ~

fl1~A'UVli{flU~~fltlfl1~brl'UeJ11Al1,jl11 tlmru1~ '1 "il~A'U1Vl1~~1,jiJ~eJmd~

b. ('9) 1'U fl1~~"ill1tl.Jl e-J61nl1 d'Uo1feJbrl'U eJU ~ ~ fldml AlB b~ n'VI~ eJiJ n ~ A~ '1d 611U n'll'U "il~

~ "ill1tl.Jl ~ ~ ~'U1~~1iVi~mn ru"~1f11~16'1V1 bb6'l~1iI~W1il1~ru 11i11m1f11 ~'J~,
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b. \v vnn~ b?l'WeJ~l fll~l CI1~ilflt\J6uJUMhiri ntil eJ~()11lJ-lJeJ 2 Vl~eJ~'WVl6'i'mjl'W m ~~'W-lJm?l'W eJ
'U 'I 'U dA·

hi rI ntil eJ~ Vl~eJhi fl~tJ 111'W~ llJ-lJ eJ bfl Vl~eJ~'W-lJm?l'W eJ1:JrI n tileJ~()11lJ-lJeJ cs:: bb~1 fl ru~ m~lJ m ~Vi"ill~rul e..J61~ ~
n1~1.h~m~~lfll~ b~nVl~eJ11n~"il~ 1:J~tJVi"ill~rul~lfll'lJeJ~~b?l'Wmlfll~lmr'W bl'Wbb~btJ'W-lJeJ~~'\I'lml?l Vl~eJ~l?lVl61~~
bV; CI~b~mJ eJCI Vl~eJ~~ unn 1U"ill n b~eJ'W1 'lJ'lJeJ~beJn?ll~'\.h~rnl?l~lfll~ b~nVl~eJ11 n~1 U~1'W~m '1i?l1~~~1ri'b1J

~~dbg'\l'll ~1 'Wmru~Vi"ill~rul b-M'Wl1"il~btJ'Wu~~ 1C1'lJU~eJ~liln~1'Wb vh'!'W

(G)) 1:J U~ln!l~eJ~ b?l'WeJ~lfll~lC1'!'W1 'WUb1J:U~~tJ beJn?ll~U~~rnmlfll~ b~ nVl~eJ11 n~

Vll~~~tJtJ~ ~~ eJ~ ~~ 1~vi'1C1~ b~ nVl~eJ11 n~ Vl~eJU ru:U~1 CI~eJ~~ meJn?ll~U~~m~~lfll~ b~ nVl~eJU n~Vl1~~~tJtJ
v ~

Q.) J/ Q..J i.I i.I .::". ~ ..:::.. t: 0 Q..J

n1~"ill?l'1leJ"il~"ill~~1C1m61nVl~eJ'Wn?l 'lJeJ~?ll'Wn~lU

(lEJ) 1:J meJn~eJ11MtJ flfl61 Vl~eJ 61~611 CllJeJ~ eJ~ b~ nVl~eJ 11n ~ eJ~ 1 ~Vl~~ eJ~ 1 ~1l?lVl~eJ,
~~VllJ~ 1 'Wn1~b?l'Wml fllVll~~~tJtJ~l?l~eJ~l?l~1~vi'1 CI~b~nVl~eJ11n~

(bll) b?l'WeJ~1 CI61~ bB CI~ bb~ n~ 1 ~1 U "ill n b~eJ'W1'lJ~ nlVl'Wl?l1 'WbeJn?ll ~U~~ m l?l~1 fll

~b~ nVl~eJ11n~~b tJ'W?l1~~~l ri'ru Vl~eJile..J61V111'M\f\l?lfldllJ 1vi'bU~CltJ b~CIbU~CltJ bbri~ b?l'Wmlfl1~l CI~'W
v ~

b.cs:: 1'Wn1~I9ll?l~'Wn1~U~~ml?l~lfll~ b~nVl~eJ11n~Vl~eJ 1'Wn1~vll~b1Jb1Jl flru~ m~lJ n1TVl"ill~rul

e..J61f11 ~U ~~ m ml A 1 ~ b~ n Vl~eJ11 n ~Vl~ eJmlJ il ~Vl51 'IX~ b?l'WeJ~l fll~bb "il~-lJm ~"il "il~ ~ ?l.f11 '\I'l \il 'W~ Vl~ eJ~ ~
-lJm ~"il "il~~~'W1~~ b~ Cl1-lJeJ~ ntJ ~ b?l'WeJ~l fl11~ mlJil~Vl5~"il ~1:J ~tJ-lJm?l'W eJ 1:J~tJ~lfll Vl~eJ1:Jvll~ ru ru 1

~ v v

b.<t ~liln~1'WVl~~H~~~Vl5~"il~1:J~mlfll~1?ll?l Vl~mlfllVl~~~lfll1~ Vl~mlfll~b?l'WeJ~~VllJ~,
bb61~m"ilVi"ill~rulb~eJn~l~ 1'W":ill'W1'WVl~eJ'lJ'Wl~ Vl~mg'\l'l1~~1C1n1~Vl~~~1C1n1~1~ Vl~eJm"il"il~8m~n

Vll~~l'lJn1~b tJ'W~lri'b1J bb61~1 'IX~ eJ'hn1~19l ~~'W'lJeJ~mlJb tJUb~ ~'lJl~ ~ b?l'Wmlfl1"il~b~Cln{mfi lb~ ClVllCi1~ 1il1vi'

~1lJ~~ mlJ "il~Vi "ill ~rul CIf1b~ n n1 ~U~~ m~ ~1 fll ~ b~ nVl~eJU n ~ bb61~61 ~1 Vl~~ b?l'WeJ~l fll btJ'W~~~ ~1 'W~ ~
1:Jl1"il~b tJ'W~b?l'Wmlfll~1~~tJ f11~ri'~ b~eJnVl~eJ 1:Jil ~ llJ Vll nil bVl~ ~ b~eJ ~eJ1~11 f11~~'W b?l'WeJ~lfll m~vll n1~~ ,
1~CI1:J?l"il~~ b'1i'Wn1~b?l'WmeJn?ll~e1'WbtJ'Wb~"il Vl~eJ1i~eJtJflfl61D~~lJm Vl~eJ11MtJflfl61~'WlJlb?l'WmlfllbbVl'W biJ'Wtil'W, "

1 'Wn~ru~~ b?l'WeJdl fll~l CI~ b?l'WeJ~l fl1 ~1?l ~ b?l'WeJdlfll ~1"il'Wfl1 ~VllJ1 Cl1~111:Jm "il~ ,
~1 b11'W~1'W~llJ~b1Jb1Jl1vi' fl ru~ n ~~lJ n 1 ~V:;"ill ~ ru 1 e..J61n1 ~U ~ ~ n1 ~ ~1 fll Bb~ nVl ~ eJ11n ~Vl~eJ mlJ"il ~1 'IX
~ b?l'Wmlfll,r'W~bb "il~bb61~bb?l~~Vl6'i'n\il'W~vll1 'IXb~ eJ1~11 ~ b?l'Wmlfll?l1lJl~r1~ 1 b11'W~l'W~llJU~~mmlfll~ 1~~ ~ ~
~ b~nVl~eJ11n?l1 'IXb?l~"il?llJtJ~ru Vll nAl~bb "il~1:J btJ'W~~uI4~ 1~ n~lJil~Vl5~"il ~1:J~tJ-lJeJ b?l'WeJVl~eJ1:J~tJ~lfll'[J eJ~

""
~b?l'Wmlfll~l Clil'W
"

b. b 1 'Wmru~u~ln!l-lJ m ~"il"il~ ~i11ClVl6'i'~"illnf11~Vi "ill~rul-lJm?l'WeJl1 ~ b?l'Wmlfll~il~Vl5

1 vi'~tJ n1~ri' ~ b~ eJn btJ 'W~b?l'Wmlfll~il e..J61U~~1C1'lJU';iJlJfl'W ntJ~ b?l'WeJ~lfl1~lC1~'W ru l'WU~~n1I"1U~~m~~l fll~ "
~ b~ n Vl~ eJ11n ~ Vl~ eJbtJ 'W~ b?l'WeJ~ 1 fll ~ n ~ ~ vll n 1 ~ e1'WbtJ 'Wn 1 ~ -u~ 'lJ11 ~ n 1 ~ bb'll~-u'W~ 1 fll eJ~ 1 ~ btJ 'WD~ ~ lJ

"
~llJ-lJ eJ (9). b mlJileJl'Wl "il~"il ~ 19l~~1 CI~eJ~ b?l'WeJdl fll~1vi'~tJ ri'~ b~eJml ClIil~n~ 11 eJeJn bb61~ mlJ"il ~Vi"ill~rul

"
61~1Vl~~b?l'Wmlfll~lC1,r'Wb tJ'W~~~~l'W

" "
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1'U mru.avl1 fltJ~ ~ m~Vl~l,.:rvhJ1 'HU1 b~'Ul1 fl1~ CJn b~ n m ~~"iJ 1 ~n.n t:-J(lfl1~ b61'Um1 fl1

~1~ ~1 b-U'Um ~1 tJ bb~l"iJ~ b-u'UtJ ~~ lCJ'1lt1bbnVl1..:1~1'1lfl1~eJ ~l..:1~..:I tJ~ ~ m~Vl~l..:li1el1'U1"iJ CJn b~ n fl1~~"iJ1~ru1 t:-J(l

fl1~b61'Um1fl1~..:In~11 1~

n'UmlJ .fl1CJ1u..e..1'U tT'Ut;)~"iJ1 fl1'U~1~-r'U bb~..:I bb(l~"iJ~1'l eJ..:I11..:1V1~ntJ~~n'U61t1!t1!1 b-U'U~1'U1'Ub~'Ub 1'11n'U

~eJ CJ(l ~ ...... ct'.... 'IJeJ..:I~l fl1rh~l..:1~tJ ~~ m ~~1 fl1 ~ b~ nVl~eJ-U n611~ 1 tX~l tTn..:l1 'Ufj~~eJ 1n'U'lJru~vh« t1!t1!1

1~CJ1-tlVl~ ntJ~~n'UeJ ~l..:1V1~..:IeJ~l..:11~~..:I~eJ 1tJ.a

(;'}).C9l b~'U61~

(;'}),~ b~fl~5'U1fl1~i..:l~1 CJ1Vfbbn~ltTn..:l1'U l~m U'Ub ~fl(l..:l1'U~~1'h61t1!t1!1 VI~eJneJ'UVlu1,r'U

hlbn'U bT1 1'U vl1fl1~'IJeJ..:IVl1..:1~1'1lfl1~

(i)llJtJ~~fl1Pl'IJm5'U1fl1~bb'Vi..:ltJ~~bVlPl1 VlCJ ;..:I1~bb~..:I~m1CJ'U1 Vf~l'U~l'1lfl1~~l..:1 "1 Vl~l'Ubb~l l~CJm~ l(llJ 1m-tl

(i)llJbb'U'UVltT..:I~eJ~ltJ~~n'U ~..:I~~'Ub.J-UeJ C9l,~ (~),

.I~"'~ 1"" ~ 1 ..,u!l'U(i)..:I1'U.................. Vlbbmb61~"iJ.fl1CJ 'U......... ~o ......l'U

.I~ ..,~ 1"" ~ 1 ..,u!l'U(i)..:I1'U................ Vlbbmb61~"iJ.fl1CJ 'U ct:o 1'U

.I~ ..,~ 1"" ~ 1 ..,u!l'U(i)..:I1'U , , Vlbbmb61~"iJ.fl1CJ 'U ~o l'U

..:11~Vl~ bU 'U~ 1 'U1'Ub~ 'U1 tie)(i)~1 ~ eJCJ(l~ .... C9lct: ... 'IJeJ..:Ifh~ 1..:1

.I~"'~ 1"" ~ 1 ..,u!l'U(i)..:I1'U................ Vlbbl;11b61~"iJ.fl1CJ'U......... C9lC9l0......... 1'U

..:I1~~ ct: bU'U~1'U1'Ub~'U1'Uel(i)~1~eJCJ(l~ .... ~o ... 'IJeJ..:Irh-.ii'1..:1 b~eJ~-r'U-.ii'l..:11~
'lJ

.I~ ..,~ 1"" ~ 1 ..,u!l'U(i)..:I1'U................ Vlbbmb61~"iJ.fl1CJ 'U......... C9lct:o ......... 1'U

--------------------------------
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\lll?l~ b (\lll?l61I?lVl1CJ) btJ'U~l'Ul'Ub~'Ub'Ue)m1~BCJ(l~ ... (9)~0 ... 'lJeJ\lrll'~1\1 bdmH'u~l\1, "
1il ulju&l \l1'UJf\lVi~ I?lb~ bbrXl b61~"iJb~CJU ~eJ CJtil1~~ry ry1 ~1~Jf\l'V1161 tl1'U~ riB 61~1 \lb ~61~B11?l b~ CJU~B CJ

.fl1 CJb 'U (9)~0 1 'U

~. e)til~1fil't.J-ru

rl1U-rU til1~ u uu~ry ry1~l\1-VB (9)b'lI11?lCJn1Vi'Ul?lb'Ue)til~l~B CJ(l~... 0.(9)0 ... 'lJB\lrl1~l\1til1~~ryry1

~'lJ'U~f11~U~~ml?l~1f11~)b~ nV1~Bil nG1~\l1il'V11-VBtiln(l\l btJ'UVi'lJ\I~B Vi1B'V11~ruru1~ 1\1 til1~ uuu
" v v

~\I~~Ub'U-VB (9).QlbbrXlbb~mru "iJ~IllB\I-rUU~~n'Um1~'lh~l?lun'V'l~B\I'lJB\I\l1'U~l\1~bnl?l;ff'U.fl1CJb'U~~CJ~blmbJtlBCJnl1, ,

@@. .aeJ1il.:J'J'Uil'VI51 'Un1'a~'U.am1il'Umb~::~'U ~

(9)(9).(9) b~'Urll~l\1~lVi-rU\ll'U~l\1f1~\I.Q 1il~1"iJlm~'U.:JU'\J~::~1ru'\J~::"1tJ 'Vi.A. lfIcrbo

~l'Ul'Ub~'U b,o~~,ooo.- U1'V1 (Vlm11'U~Vld'U~-W'Uu1'V1t.i''J'U) f11~(l\l'Ul~b'U~ryryl"iJ~m~'V111il~mdB

~1'lJn\ll'U1il-rUB'UiI&lb~'U\lU'\.h~~lruLh~~ltJ 'V'l.I"!.~crbo bbrXlb'Yh,!'U,
~1f11n(ll\1'lJB\I\ll'UriB61~l\1luf11~'\.J~~ml?l~1A1fl~\I.Q btJ'Ub~'UJf\l~'U b,@Gno,?oo.-

iI d .d iI
U1V1 (Vln~1'UVI'U.:JU1il'U1il1~VI~'UU1'V1tl'J'U)

(9)(9).~ bdB~1'lJn,n'U1ilAl?lb~Bn~ b61'UB~1f11~lCJbl?l b~b tJ'U~-rU~l\1 uae 1iltilm'l\l~l\1til1~~1il
" "

u~~ml?l~lfll11?l CJf11~~'U-VB b61'UBV11\1Bb~nV1~BilnG1bbrXl t.i'1~-rU~l\1"iJ~IllB\li\lVi1ml1~\I'lJB\I~1 b~B\ll'U~l\1
"

~ \ln~ llb -v l~l"iJl n~ l\1U~~ b'VII"!bb(l~'lJB\I'!'U1ll8\1t11 b-Vl~11I?lCJ'VI1\1b1Bb 'Ub~'UV11\1~ii b1B1'VICJb~ 'UB~ bb(l~611~1~tl
"

b ~U~f11~-rU'lJ'U1~till~~-r~~'Util~11 f11~m~'VI~l\1fl~'Ulf1~U~~f11l"!nlVi'U1?l ~b61'U 8~1A1~\I bu'U~H'U~l\1~ ~~,

"iJ~ IIIB\lUljU&l till~ n~ Vi~ 1CJll ill CJf11~?i \Ib61~~f11~'V'l1ru'1lCJ'U11 ~\I.Q

((9)) bb~\ln1~i\lVi1Bt11~\I'lJB\I~\ln~llb-Vl~1"iJln~l\1U~~b'VIl"! ~B~1'lJn\l1'Uf1ru~n~~~nl~

?i\lb61~~f11~'V'llru'1lCJ'Ul1 .fl1CJb'U b'lI 1'U 'lJU~\lbb~1'U~~-rU~l\1i\lVi1B~8'lJB\I"iJln~l\1U~~b'VIl"! b1'Ubb~btJ'U'lJB\I~
"

(Ql) b'Umru~1,juljU&lM1~ ((9)) Vi1B (~) ~-rU~l\1"iJ~1ll8\1-ru~I?lM1~n{JVimCJ11illCJ

n 1~?i\l bi;'f~~f11~'V'l1ru'1lCJ'Ul1
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(9)(9).bn~b?l'U€J"j1A1~~~111n,nu1~A~b~€Jflbb~1bJhJvhirrutln Vi~€J-if€J~n61~m~1'Ub1m~Vm
" u u

"j1'1lm"jn1Vi'U~~~"j~'U111'U-if€Jb'l) ~111n~l'U"il~~'UmrmJ"j~n'Um"j~'U-ifm?l'U€JVi~m~~n{€J~"il1n~€J€JnVi11~~€J~1, "
u"j~n'Unl'~~'U-ifm?l'U€J~'UViua ~m"il~"il1"jtlJ1b~~n~€J~1~'Il~1ifm:Wb~~Vi1~~'U (tl1iJ) "j1:W~~"il~~"il1"jtl.n1~b{J'U~

"'"Vi~~1'U~1:W"j~bU~'U'IJ€J~V11~"j1'1ln1"j

(9)(9).~~111n~1'U"1 ?I~1'U~Vlt~"il~bbm'IJb~:wb~:Wb~€J'U1'IJ Vi~€J-if€Jn 1Vi'U~1'Uu'U'Uirt\J t\J 11~
b'u'U1U~1:wm1:Wb~'U'lJm~l11n~l'Uel~ m"j?l~?I~ (tl1iJ)" ,

G)1fI. n1"5U~'\J''51fl11~l.:11'L!riB~~1.:1

n1"ju1''U "j1fl11A1~1'Uri€J?I~l~~l:W?l~"jf11"jU 1''U"j1fl1~~"j~'U 1'U-if€J(9).cr "il~L.hm1oii1'Umru~" ,

, ,
Vi11~~€J~111mw1J15m"jflru~1';j:W'U~~Vi 'U~ ol!:JObn/1(9)O~61~l'UVil!:J~ ~'1Vi1f1:Wl!:Jcrbnl!:J

'"
?I~"jm"ju1''U''j1f11 (?I~"jA1 K) "il~\il€J'IfI'I~~"j~~'U~n1Vi'U~ 111'Ul'Ubb~1b?l~"il~1:w~n1Vi'U~111'U
" "

irruru1 Vi~€Jm~1'U"j~tJ~b1m~~111n'l1'U 1~'lm1 ~€J€Jn1U 1~tJ"il~1i?l~"j'IJ€J~Vl1'1"j1'1lm"j~1~"j~'U1'U-if€J(9).cr
v v 'U 'I

G)bn. :Wll91"5~l'L!~ijB"lil'1....
b~€J~l11rmu 1~A~b~€Jn~b?l'Um1f11"j1~1~1~ b{J'U~1''U~l'1bb61~1~~n61'1~1~ri€J?I~l'1~l:wu"j~mY'ld

" "
bb~1 ~b?l'U€J"j1fI1"il~\il€J~~n61'1"l11'Uf11"jUf)U~'11'Uri€J?I~1'1~~n~11 ~b?l'Um1 fl1"il ~\il€J'IiJbb61~1i~~l'U f11"j

'U ~ 'U 'U

Vl~?I€J'U:W1~"j;j1'UtJii€J~1'1"il1m~~'UU1'1l. U1?1.uae U1Vl. Vi~mVitJ'Ubvi1"il1n?lmu'Uf11"j~mn~ n.'v'L 1''U''j€J'I
'"

1~b-if11''U''j1'1lm~1~ 1'Uel~"j1hJ~l n11~€JtJ61~ - 'lJmbb~~~?l1'IJ1~1'1bb~"il~\il€J'IiJo;J1'U1'U~1'1mh'l,j'€JtJ

(9)fI'U 1'Ubb~~~?l1'1l1~1'1~'1~€J1ud

(9)cr.(9) i1ruevJ'U1mVi~€J?lmuun

(9)cr.l!:J ~l~1vh~l

(9)cr.bn ~1~1~(j1

G)cr. n1"5u~u~l911:wn~'VI:Wlmbli'l::"5::b umJ
1'U"j~Vi11'1"j~~~b1m n1~ri€J?I~l'1~1''U~l'1vhu~u~ ~ l:WVi~n bnru.y;~n~Vi:W1tJbb~~"j~ bU~'U1~

n1Vi'U~111~mfl~'1f11'~



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ขอบเขตและรายละเอียดของงาน 
(Terms of Reference: TOR) 

งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน 
ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

 

๑. ความเป็นมา 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  มีความประสงค์จะด าเนินการจัดจ้าง เหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่

ปฏิบัติงานส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ณ อาคารที่ท าการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ท าเนียบ
รัฐบาล  และส านักงานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรุงเทพมหานคร อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗  ทิศตะวันตก  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  โดยใช้เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น  ๖,๐๔๔,๐๐๐.- บาท (หกล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เนื่องจากอาคารที่ท าการส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ท าเนียบรัฐบาล  ได้ท าการก่อสร้างตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๔๒  มีห้องประชุมภายในอาคาร ส านักงานและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ส าหรับสนับสนุนภารกิจของ หน่วยงาน 
ซ่ึงใช้งานมาไม่น้อยกว่า  ๑๕ ปี มีสภาพพ้ืนที่การใช้งานช ารุดเสื่อมสภาพ จึงจ าเป็นต้องท าการปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องประชุมและ ห้องรับรอง และส่วนอื่นๆ เพ่ือความพร้อมในการใช้งานและรองรับภารกิจได้เป็นอย่างดี ดังนี ้

- ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ขนาด ๕๕ ที่นั่ง   
- ห้องประชุมศรีวิสารวาจา ขนาด ๓๕ ที่นั่ง  
- ห้องประชุมชั้น ๑ ขนาด ๑๐ ที่นั่ง 
- ห้องรับรองสิทธิเศวตศิลา ชั้น ๒ 
- ห้องรับรองชั้น ๑ 
- ห้องรับรองชั้น ๓ 
- ห้องรับรองชั้น ๔ 
- ห้องพักคอย  
- งานทางสัญจรรอบอาคาร,  งานโถงชั้น ๑ และงานโถงชั้นใต้ดิน 
- ห้องผู้บริหาร ส านักงานศูนย์ราชการฯ 

 
๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

 ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้าง 
 ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว   หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล   หรือบุคคลอ่ืนผู้เป็นทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ  
 
 



-๒- 
 
 ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๖ ของเอกสารประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
          ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญา  ตามท่ี กวพ. ก าหนด 

๓.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น   ในการจ้างของส านักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
 ๓.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงประเภทเดียวกัน
กับงานท่ีประกวดราคาจ้างในสัญญาฉบับเดียวกันมี วงเงินไม่น้อยกว่า  ๓,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
ต่อหนึ่งสัญญาภายในระยะเวลา ๕ ปี  นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา จ้าง 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเชื่อถือได้  

๓.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
          ๓.๙  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๓.๑๐  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  
๔. แบบรูปรายการละเอียดหรือคุณลักษณะของงานที่ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ 

-ตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบเขตของงานนี้ ซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้จัดท ารายละเอียดประกอบ
แบบ 
 

๕. ระยะเวลาการส่งมอบงาน  ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือ นับตั้งแต่วันที่แจ้งเข้า
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 



-๓- 

 

รายละเอียดงวดงาน 
งวดที่ ๑ จ านวนเงินร้อยละ ๑๕% ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา   จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้  
 

-ท าการกั้นพ้ืนที่ปรับปรุงภายใน  

-ท าการย้ายของที่จัดเก็บในพื้นที่ท่ีก าหนดให้ และ ท าพลาสติกใสห่อผ้าม่านทั้งหมด  

-รื้อถอน พ้ืน ผนังวอลเปเปอร์ ทุกห้อง และ ห้อง Pantry (ยังไม่รวมงานพ้ืนโถงบันไดชั้นใต้ดิน) 

-ขนทิ้งเศษวัสดุรื้อถอนทั้งหมด 
 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๒๐ วัน (ตามที่ก าหนดในสัญญา) 
 
งวดที่ ๒ จ านวนเงินร้อยละ ๑๕ % ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา    จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้  
 

-ขัดสีฝ้าเพดาน ขัดพ้ืนไม้ แล้วเสร็จ ๕๐% 

-ขัดสีงานผนังไม้เดิม แล้วเสร็จ ๓๐% 

-ปรับปรุงงานครุภัณฑ์ โต๊ะประชุม แล้วเสร็จ ๒๐% 

-ท าการเปลี่ยนบานหน้าต่างใหม่ พร้อมวงกบ แล้วเสร็จ ๕๐% 
 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๕๐ วัน (ตามที่ก าหนดในสัญญา) 
 
งวดที่ ๓ จ านวนเงินร้อยละ ๑๕ % ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา    จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้  
 

-ขัดสีฝ้าเพดาน ขัดพ้ืนไม้ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
-ขัดสีงานผนังไม้เดิม แล้วเสร็จ ๕๐% 

-ปรับปรุงงานครุภัณฑ์ โต๊ะประชุม แล้วเสร็จ ๔๐% 

-ท าการเปลี่ยนบานหน้าต่างใหม่ พร้อมวงกบ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๘๐ วัน (ตามที่ก าหนดในสัญญา) 
 
 
 
 
 
 



-๔- 

 
งวดที่ ๔ จ านวนเงินร้อยละ ๑๕ % ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา    จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้  
 

-ทาสีรองพ้ืนงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
-ขัดสีงานผนังไม้เดิม แล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ปรับปรุงงานครุภัณฑ์ โต๊ะประชุม แล้วเสร็จ ๖๐% 

-ท าการขัดแต่งผิวไม้บานหน้าต่าง รองผิวพ้ืนเตรียมท าสีย้อมธรรมชาติ 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๑๑๐ วัน (ตามที่ก าหนดในสัญญา) 
 
งวดที่ ๕ จ านวนเงินร้อยละ ๒๐ % ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา    จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้  
 

-ทาสีจริงฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ๑๐๐% 
-ท าสีย้อมงานผนัง แล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ปรับปรุงงานครุภัณฑ์ โต๊ะประชุม แล้วเสร็จ ๘๐% 

-ท าย้อมสีหน้าต่างแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ติดตั้งม่านโปร่งงานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-รื้อถอนห้อง Pantry ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมงานเดินท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ ๕๐% 

-งานกั้นพ้ืนที่ท างานทางเดินเท้ารอบอาคารแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-งานรื้อกระเบื้องเดิมทางเดินเท้าโดยรอบแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-งานรื้อกระเบื้องพ้ืนเดิมพ้ืนชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๑๕๐ วัน (ตามที่ก าหนดในสัญญา) 
 
งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย)  จ านวนเงินร้อยละ ๒๐ % ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา     
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้  
 

-ปรับปรุงงานครุภัณฑ์ โต๊ะประชุม แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
-งานครุภัณฑ์ลอยตัวแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ปูพรมพ้ืนห้องประชุมทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ขัดพ้ืนไม้เดิมย้อมท าสีทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ติดตั้งพ้ืนกระเบื้องยางโถงบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

 

 

 



-๕- 

 

-ห้องPantryเดิม ปรับเป็นห้องน้ าคนพิการแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ปูกระเบื้องงานทางเดินเท้ารอบอาคารแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ปูกระเบื้องพ้ืนแกรนิตโต้พ้ืนชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ ๑๐๐% 

-ท าการปรับปรุงพื้นท่ีทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการ 
ตามสัญญาทุกประการพร้อมท าความสะอาดพ้ืนที่ให้เรียบร้อย  
 
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๑๘๐ วัน (ตามที่ก าหนดในสัญญา) 

 
๖. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง 

      - เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  จ านวนเงิน ๖,๐๔๔,๐๐๐.- บาท  (หกล้านสี่หมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)  
            - ราคากลางที่ก าหนด จ านวนเงิน  ๖,๑๓๐,๐๐๐- บาท ( หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 
๗. เงื่อนไขการช าระเงิน    

-แบ่งช าระเป็น ๖ งวดเงิน  ตามระยะเวลาและข้อก าหนดการส่งมอบตามงวดงาน 
 

๘. การเสนอราคา 
      -โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      - ในการเสนอราคา  พิจารณาราคารวมจากผู้เสนอราคาต่ าสุด  
 

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ 
  ๙.๑  เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างเหมาฯ ในครั้งนี้ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐    
  ๙.๒  ก่อนหรือระหว่างด าเนินการ  ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายการละเอียดที่ก าหนดนี้คลาดเคลื่อน 

ผิดไปอย่างหนึ่งอย่างใด    ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง    และถ้า 
ค าวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการที่ปรากฏในรูปแบบแล้ว  ผู้รับจ้างต้องถือว่าเป็นอันเด็ดขาด  ถ้างานอันใดอันหนึ่ง
มิได้ระบุไว้ในรายการละเอียด     แต่เป็นการจ าเป็นต้องท าเพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ  ผู้รับ
จ้างสัญญาว่าจะจัดการงานนั้นๆ  ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างหนึ่งอย่างใดกับผู้ว่าจ้าง 

 
       ……………………………………………………………..   

 
 
 
                                                                                                         / สถานที่ส่ง....... 



-๖- 

 

สถานที่ส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะวิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร    ได้ที่  

สถานที่ติดต่อ   ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ ๑  ท าเนียบรัฐบาล  
                   ถนนพิษณุโลก  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐  
  โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๙-๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๒, ๑๑๑๔  
  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒-๒๙๗๖  
 
โดยเปิดเผยชื่อและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือให้ข้อคิดเห็น 
 



















































แบบ ปร.4  แผน่ท่ี 1/6

แบบเลขที่  : รายการเลขที่  :  

ส านัก  :  ส านักงานเลขาธิการ

 หน่วย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัด ุและแรงงาน

สรุปราคาปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่ปฏบิัตงิานส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

งานปรับปรุงภายนอก

1 งานทางสญัจรรอบอาคาร รวม 179,330.00          44,700.00           224,030.00               

งานปรับปรุงภายใน

งานชั้นที่ 1

2  ห้องรับรอง 1 รวม 77,900.00           15,025.00           92,925.00                 

3 ห้องประชุม3 รวม 139,700.00          20,380.00           160,080.00               

4 งานโถงชั้นที่ 1 และ โถงชั้นใตด้นิ รวม 248,800.00          25,150.00           273,950.00               

งานชั้นที่ 2

5 ห้องสทิธิ เศวตศิลา รวม 146,575.00          29,600.00           176,175.00               

งานชั้นที่ 3

6 ห้องศรีวสิารวาจา รวม 737,175.00           68,575.00            805,750.00                 

7 ห้องพักคอย รวม 184,850.00          45,470.00           230,320.00               

8 ห้องรับรอง (ชั้นที-่3) รวม 195,400.00           26,280.00            221,680.00                 

9 ห้องวจิติรวาทการ รวม 1,490,625.00       153,077.00         1,643,702.00             

10 งานชั้นที่ 4 รวม 36,750.00           7,125.00            43,875.00                 

     รวมค่าวสัด ุและค่าแรงงาน 3,437,105.00       435,382.00         3,648,457.00             

หมายเหตุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรม  :  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ.         2560เดอืน     กุมภาพันธ์เมื่อวนัที่            17

  โครงการ/งานก่อสร้าง  : ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่ปฏบิัตงิานส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ

  สถานที่ก่อสร้าง  :  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ ท าเนียบรัฐบาลและศูนยร์าชการฯ กรุงเทพฯ

ค่าแรงงาน

  ฝ่าย/งาน  :  กลุ่มงานบริหารงานพัสดอุาคารสถานที่และยานพาหนะ

  ค านวณราคากลางโดย  :  คณะกรรมการก าหนดราคากลางของส านักงานสภาความม่นคงแห่งชาติ

ค่าวสัดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
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รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัด ุและแรงงาน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวสัดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

อาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งานปรับปรุงภายนอก

1 งานทางสญัจรรอบอาคาร

1.1 งานร้ือถอนแผ่นปูพื้นเดิมพร้อมขนยา้ย กั้นแนวกอ่สร้าง 278.00 ตร.ม. 70.00               19,460.00             100.00              27,800.00            47,260.00                  

1.2 งานปรับระดับผิวดินเดิม ทรายบดอดัพร้อมแผ่นกนัทรายใหล 278.00 ตร.ม. 120.00              33,360.00             25.00                6,950.00              40,310.00                  

1.3 ปูแผ่นปูพื้นซีเมนต์บล็อค ขนาด 20x16.8x6 ซม. 278.00 ตร.ม. 420.00              116,760.00           25.00                6,950.00              123,710.00                 

1.4 ขดัลอกสี ทาสีส าหรับตัวหนอนขอบฟุตบาท 150.00 ม. 65.00               9,750.00               20.00                3,000.00              12,750.00                  

รวมงานทางสัญจรรอบอาคาร 179,330.00          44,700.00           224,030.00               

งานปรับปรุงภายใน

งานชั้นที1่

2  ห้องรับรอง 1

2.1       งานร้ือถอน พร้อมขนทิ้ง (พื้นพรมเดิม ผนังวอลเปเปอร์) 54.00 ตร.ม. -                  -                      125.00              6,750.00              6,750.00                    

2.2       FL1 ขดัพื้นไมเ้ดิม ยอ้มสีธรรมชาติ 18.00 ตร.ม. 2,500.00           45,000.00             200.00              3,600.00              48,600.00                  

2.3       P1 ผนังติดวอลเปเปอร์ 36.00 ตร.ม. 450.00              16,200.00             100.00              3,600.00              19,800.00                  

2.4       ขดัแต่งซ่อม บัวพื้นไมเ้ดิมโดยรอบ ท าสียอ้มใหม่ 16.00 ม. 200.00              3,200.00               50.00                800.00                4,000.00                    

2.5       ซ่อมบานประตูเดิม ขดัเเต่งยอ้มสีใหม่ 1.00 บาน 2,500.00           2,500.00               200.00              200.00                2,700.00                    

2.6       D1ประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมชาติ พร้อมขดัแต่งวงกบเดิม -                      -                     -                           

ท าสี ติดต้ังบานพับอยา่งดีพร้อมมอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด 0.90x2.00 ม. 1.00             บาน 11,000.00         11,000.00             75.00                75.00                  11,075.00                  

 รวมงานห้องรับรอง 1 77,900.00           15,025.00           92,925.00                 

3 ห้องประชุม3

3.1 งานร้ือถอน พร้อมขนทิ้ง ( ผนังวอลเปเปอร์) 39.00 ตร.ม. -                      125.00              4,875.00              4,875.00                    

3.2 FL2 ซ่อมพื้นไมเ้ดิมที่เสียหาย ขดัยอ้มไมใ้หม่ 26.00 ตร.ม. 2,500.00           65,000.00             200.00              5,200.00              70,200.00                  

3.3 P1 ผนังติดวอลเปเปอร์ 39.00 ตร.ม. 450.00              17,550.00             100.00              3,900.00              21,450.00                  

3.4 ขดัแต่งซ่อม บัวพื้นไมเ้ดิมโดยรอบ ท าสียอ้มใหม่ 16.00 ม. 200.00              3,200.00               50.00                800.00                4,000.00                    

3.5 CL1ฝ้าเพดานเดิม ขดัแต่ง ทาสีใหม่ 26.00 ตร.ม. 75.00               1,950.00               25.00                650.00                2,600.00                    

3.6 D1ประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมชาติ พร้อมขดัแต่งวงกบเดิม -                      -                     -                           

ท าสี ติดต้ังบานพับอยา่งดีพร้อมมอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด 0.90x2.00 ม. 1.00 บาน 11,000.00         11,000.00             75.00                75.00                  11,075.00                  

3.7 B1 ตู้ติดผนังเดิม ซ่อมขดัเเต่งท าสียอ้มใหม ่ขนาด 0.60x4.40x2.85 ม. 1.00 ชดุ 11,000.00         11,000.00             880.00              880.00                11,880.00                  

3.8 งานร้ือถอนพื้นเดิมพร้อมท าการปูพื้นกระเบื้องยาง 40.00 ตร.ม. 750.00              30,000.00             100.00              4,000.00              34,000.00                  

รวมงานห้องประชุม3 139,700.00          20,380.00           160,080.00               

4 งานโถงชั้นที่ 1 และ โถงชั้นใตด้นิ

4.1 งานปูพื้นกระเบื้องยาง โถงและบันไดชั้นที่ 1 และบันไดทางขึ้น



แบบ ปร.4  แผน่ท่ี 3/6

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัด ุและแรงงาน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวสัดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

จากชั้นใต้ดิน พร้อมงานปรับผิวหน้าให้เสมอกนั 122.00 ตร.ม. 750.00              91,500.00             125.00              15,250.00            106,750.00                 

4.2 งานปูพื้นแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.โถงชั้นใต้ดิน พร้อมงานปรับพื้นผิวให้เสมอกนั 70.00 ตร.ม. 550.00              38,500.00             120.00             8,400.00              46,900.00                  

4.3 งานปรับปรุงห้องน้ า เป็นห้องน้ าคนพิการ ผนัง ประตู สุขภณัฑ์ 6.00 ตร.ม. 19,800.00         118,800.00           250.00             1,500.00              120,300.00                 

รวมงานโถงชั้นที่ 1 และ โถงชั้นใตด้นิ 248,800.00          25,150.00           273,950.00               

งานชั้นที2่

5 ห้องสทิธิ เศวตศิลา

5.1 งานร้ือถอน พร้อมขนทิ้ง (พื้นพรมเดิม ผนังวอลเปเปอร์) 104.00 ตร.ม. -                  -                      125.00              13,000.00            13,000.00                  

5.2 FL1 พื้นพรมทอ ความหนา 10 มม. 53.00 ตร.ม. 1,200.00           63,600.00             75.00                3,975.00              67,575.00                  

5.3 P1 ผนังติดวอลเปเปอร์ 51.00 ตร.ม. 450.00              22,950.00             100.00              5,100.00              28,050.00                  

5.4 P2 ผนังเดิมซ่อมแซมติดต้ังตามเดิม 13.00 ตร.ม. 300.00              3,900.00               75.00                975.00                4,875.00                    

5.5 CL1ฝ้าเพดานเดิม ขดัแต่ง ทาสีใหม่ 30.00 ตร.ม. 75.00               2,250.00               25.00                750.00                3,000.00                    

5.6 CL2ฝ้าเพดานตกเเต่งเดิมขดัสีเดิมออกขดัเเต่งซ่อมเเซมทาสีใหม ่เปล่ียนไฟซ่อนโดยรอบ 23.00 ตร.ม. 750.00              17,250.00             200.00              4,600.00              21,850.00                  

5.7 D2 เปล่ียนประตูไม ้บานเปิดคู่เป็นประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมขาติ พร้อมขดั -                      -                     -                           

 เเต่งยอ้มสีวงกบเดิม ติดต้ังบานพับอยา่งดี และ มอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด0.95x2.00 ม. 2.00 บาน 11,000.00         22,000.00             75.00                150.00                22,150.00                  

5.8 B2 ตู้ติดผนังเดิม ซ่อมขดัเเต่งท าสียอ้มใหม ่ขนาด 0.60x5.85x2.85 ม. 1.00 ชดุ 14,625.00         14,625.00             1,050.00            1,050.00              15,675.00                  

5.9 เปล่ียนประตูไมโ้ถงทางเดิน บานเปิดคู่เป็นประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมขาติ พร้อมขดั -                      -                     -                           

 เเต่งยอ้มสีวงกบเดิม ติดต้ังบานพับอยา่งดี และ มอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด0.95x2.00 ม. 4.00 บาน 11,000.00         44,000.00             75.00                300.00                44,300.00                  

รวมงานห้องสทิธิ เศวตศิลา 146,575.00          29,600.00           176,175.00               

งานชั้นที่ 3

6 ห้องศรีวสิารวาจา

6.1 งานร้ือถอน พร้อมขนทิ้ง (พื้นพรมเดิม ผนังวอลเปเปอร์) 151.00 ตร.ม. -                  -                      125.00              18,875.00            18,875.00                  

6.2 FL1 พื้นพรมทอ ความหนา 10 มม. 93.00 ตร.ม. 1,200.00           111,600.00           75.00                6,975.00              118,575.00                 

6.3 P3 ผนังเดิม เปล่ียนวอลเปเปอร์ ชว่งล่างผนังไมข้ดัเเต่ง ท าสียอ้มใหม่ 59.00 ตร.ม. 600.00              35,400.00             250.00              14,750.00            50,150.00                  

6.4 P4 ผนังเดิม กระจกสีด า ท าความสะอาด 12.00 ตร.ม. 100.00              1,200.00               75.00                900.00                2,100.00                    

6.5 CL1ฝ้าเพดานเดิม ขดัแต่ง ทาสีใหม่ 67.00 ตร.ม. 75.00               5,025.00               25.00                1,675.00              6,700.00                    

6.6 Cl3 ฝ้าเพดานตกเเต่งเดิมขดัสีเดิมออก ขดัเเต่ง ซ่อมเเซม ทาสี 26.00 ตร.ม. 450.00              11,700.00             200.00              5,200.00              16,900.00                  

6.7 D1ประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมชาติ พร้อมขดัแต่งวงกบเดิม ท าสี -                      -                     -                           

 ติดต้ังบานพับอยา่งดีพร้อมมอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด 0.90x2.00 ม. 2.00 บาน 11,000.00         22,000.00             75.00                150.00                22,150.00                  

6.8 D2 เปล่ียนประตูไม ้บานเปิดคู่เป็นประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมขาติ พร้อมขดั -                      -                     -                           

 เเต่งยอ้มสีวงกบเดิม ติดต้ังบานพับอยา่งดี และ มอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด0.95x2.00 ม. 2.00 บาน 11,000.00         22,000.00             75.00                150.00                22,150.00                  

6.9 B3 ตู้ติดผนังเดิม ซ่อมขดัเเต่งท าสียอ้มใหม ่ขนาด 0.60x7.50x2.30 ม. 1.00 ชดุ 18,750.00         18,750.00             1,500.00            1,500.00              20,250.00                  

6.10 B4 โต๊ะไม ้ประชมุของเดิม Top ลดระดับจอMonitor ให้ต่ าลง -                      -                     -                           
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รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัด ุและแรงงาน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวสัดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

 ขนาด 0.74x2.50x0.75 ม. 6.00 ชดุ 58,250.00         349,500.00           2,000.00            12,000.00            361,500.00                 

6.11 B5 โต๊ะไม ้ประชมุของเดิม Top ลดระดับจอMonitor ให้ต่ าลง -                      -                     -                           

 ขนาด 0.74x4.00x0.75 ม. 2.00 ชดุ 80,000.00         160,000.00           3,200.00            6,400.00              166,400.00                 

รวมงานห้องศรีวสิารวาจา 737,175.00          68,575.00           805,750.00               

7 ห้องพักคอย

7.1 งานร้ือถอน พร้อมขนทิ้ง (พื้นพรมเดิม ผนังวอลเปเปอร์) 114.00 ตร.ม. -                      125.00              14,250.00            14,250.00                  

7.2 FL1 พื้นพรมทอ ความหนา 10 มม. 59.00 ตร.ม. 1,200.00           70,800.00             75.00                4,425.00              75,225.00                  

7.3 P3 ผนังเดิม เปล่ียนวอลเปเปอร์ ชว่งล่างผนังไมข้ดัเเต่ง ท าสียอ้มใหม่ 49.00 ตร.ม. 600.00              29,400.00             250.00              12,250.00            41,650.00                  

7.4 P4 ผนังเดิม กระจกสีด า ท าความสะอาด 14.00 ตร.ม. 150.00              2,100.00               75.00                1,050.00              3,150.00                    

7.5 P5 ผนังเดิม เปล่ียนหนังหุ้ม หนังเทียม 7.00 ตร.ม. 850.00              5,950.00               200.00              1,400.00              7,350.00                    

7.6 CL1ฝ้าเพดานเดิม ขดัแต่ง ทาสีใหม่ 20.00 ตร.ม. 75.00               1,500.00               25.00                500.00                2,000.00                    

7.7 Cl4 ฝ้าเพดานตกเเต่งเดิมขดัสีเดิมออก ขดัเเต่ง เเต่งทาสี ยอ้มไมฝ้้าเเนวต้ัง 48.00 ตร.ม. 550.00              26,400.00             200.00              9,600.00              36,000.00                  

7.8 D1ประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมชาติ พร้อมขดัแต่งวงกบเดิม -                      -                     -                           

ท าสี ติดต้ังบานพับอยา่งดีพร้อมมอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด 0.90x2.00 ม. 1.00 บาน 11,000.00         11,000.00             75.00                75.00                  11,075.00                  

7.9 B6 โต๊ะต้อนรับ ไมเ้ดิมขดัท าสียอ้มใหม ่ซ่อมขาที่ช ารุดให้ใช้ -                      -                     -                           

งานได้ดี ขนาด 0.45x1.20x0.75 ม. 2.00 ชดุ 3,500.00           7,000.00               240.00              480.00                7,480.00                    

7.10 B7 ที่นั่งเดิมหุ้มผ้า เปล่ียนผ้าบุเป็น หุ้มหนังเทียม พร้อมขดั -                      -                     -                           

เเต่งงานไมย้อ้มสีใหมข่นาด 0.85x4.75x0.90 ม. 1.00 ชดุ 24,700.00         24,700.00             950.00              950.00                25,650.00                  

7.11 B8 โต๊ะต้อนรับ ไมเ้ดิมขดัท าสียอ้มใหม ่ซ่อมขาที่ช ารุดให้ใช้ -                      -                     -                           

งานได้ดี ขนาด 0.45x2.45x0.75 ม. 1.00 ชดุ 6,000.00           6,000.00               490.00              490.00                6,490.00                    

รวมงานห้องพักคอย 184,850.00          45,470.00           230,320.00               

8 ห้องรับรอง (ชั้นที-่3)

8.1 งานร้ือถอน พร้อมขนทิ้ง (พื้นพรมเดิม ผนังวอลเปเปอร์) 71.00 ตร.ม. -                      125.00              8,875.00              8,875.00                    

8.2 FL1 พื้นพรมทอ ความหนา 10 มม. 28.00 ตร.ม. 1,200.00           33,600.00             75.00                2,100.00              35,700.00                  

8.3 P3 ผนังเดิม เปล่ียนวอลเปเปอร์ ชว่งล่างผนังไมข้ดัเเต่ง ท าสียอ้มใหม่ 43.00 ตร.ม. 600.00              25,800.00             250.00              10,750.00            36,550.00                  

8.4 CL1ฝ้าเพดานเดิม ขดัแต่ง ทาสีใหม่ 28.00 ตร.ม. 75.00               2,100.00               25.00                700.00                2,800.00                    

8.5 D1ประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมชาติ พร้อมขดัแต่งวงกบเดิม -                      -                     -                           

ท าสี ติดต้ังบานพับอยา่งดีพร้อมมอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด 0.90x2.00 ม. 2.00 บาน 11,000.00         22,000.00             75.00                150.00                22,150.00                  

8.6 D3 เปล่ียนประตูไมเ้ดิมเป็นบานไมสั้ก ลูกฟักยอ้มสีธรรมขาติ -                      -                     -                           

8.7 B10 โต๊ะกลางเดิม ขดัท าสียอ้มใหม ่พร้อมกระจกบนท็อปไม้ -                      -                     -                           

ขนาด 0.80x1.20x0.45 ม. 2.00 ชดุ 7,200.00           14,400.00             240.00              480.00                14,880.00                  

8.8 B11 โซฟาเดิมหุ้มผ้า เปล่ียนผ้าบุเป็น หุ้มหนังเทียม พร้อมขดั -                      -                     -                           
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เเต่งงานไม ้ยอ้มสีใหมข่นาด 0.85x0.85x0.90 ม. 6.00 ชดุ 12,000.00         72,000.00             450.00              2,700.00              74,700.00                  

8.9 B12 โต๊ะขา้งเดิม ขดัเเต่งท าสียอ้มใหม ่ซ่อมขาที่ช ารุดให้ใชง้าน -                      -                     -                           

ได้ดีขนาด 0.45x0.45x0.50 ม. 1.00 ชดุ 2,700.00           2,700.00               90.00                90.00                  2,790.00                    

8.10 B13 โซฟาเดิมหุ้มผ้า เปล่ียนผ้าบุเป็น หุ้มหนังเทียม พร้อมขดั -                      -                     -                           

เเต่งงานไม ้ยอ้มสีใหมข่นาด 0.85x1.80x0.90 ม. 1.00 ชดุ 10,800.00         10,800.00             360.00              360.00                11,160.00                  

รวมงานห้องรับรอง (ชั้นที-่3) 195,400.00          26,280.00           221,680.00               

9 ห้องวจิติรวาทการ

9.1 งานร้ือถอน พร้อมขนทิ้ง (พื้นพรมเดิม ผนังวอลเปเปอร์) 325.00 ตร.ม. -                      125.00              40,625.00            40,625.00                  

9.2 FL1 พื้นพรมทอ ความหนา 10 มม. 214.00 ตร.ม. 1,200.00           256,800.00           75.00                16,050.00            272,850.00                 

9.3 P3 ผนังเดิม เปล่ียนวอลเปเปอร์ ชว่งล่างผนังไมข้ดัเเต่ง ท าสียอ้มใหม่ 111.00 ตร.ม. 600.00              66,600.00             250.00              27,750.00            94,350.00                  

9.4 CL1ฝ้าเพดานเดิม ขดัแต่ง ทาสีใหม่ 116.00 ตร.ม. 75.00               8,700.00               25.00                2,900.00              11,600.00                  

9.5 Cl3 ฝ้าเพดานตกเเต่งเดิมขดัสีเดิมออก ขดัเเต่ง ซ่อมเเซม ทาสี 68.00 ตร.ม. 450.00              30,600.00             200.00              13,600.00            44,200.00                  

9.6 D1ประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสีธรรมชาติ พร้อมขดัแต่งวงกบเดิม -                      -                     -                           

ท าสี ติดต้ังบานพับอยา่งดีพร้อมมอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด 0.90x2.00 ม. 1.00 บาน 11,000.00         11,000.00             75.00                75.00                  11,075.00                  

9.7 D2 เปล่ียนประตูไม ้บานเปิดคู่เป็นประตูไมสั้กลูกฟักยอ้มสี -                      -                     -                           

ธรรมขาติ พร้อมขดั เเต่งยอ้มสีวงกบเดิม ติดต้ังบานพับอยา่งดี -                      -                     -                           

และ มอืจบัลูกบิดอยา่งดี ขนาด0.95x2.00 ม. 2.00 บาน 11,000.00         22,000.00             75.00                150.00                22,150.00                  

9.8 B14 ตู้ติดผนังเดิม ขดัท าสียอ้มใหมพ่ร้อมซ่อมบาน และ บอร์ด -                      -                     -                           

ขนาด 1.00x10.00x2.30 ม. 1.00 ชดุ 55,000.00         55,000.00             8,000.00            8,000.00              63,000.00                  

9.9 B15 ผนังไมต้กเเต่งกั้นห้อง ขดัท าสียอ้มไม ้ใหม ่เปล่ียนผ้าบุ -                      -                     -                           

 เป็นหนังเทียม ขนาด 0.40x4.70x2.30 ม. 1.00 ชดุ 25,950.00         25,950.00             940.00              940.00                26,890.00                  

9.10 B16 โต๊ะไมป้ระชมุของเดิม ติดต้ังอปุกรณ์ ส าหรับเล่ือนจอขึ้น -                      -                     -                           

ลงด้านหน้าโต๊ะ จ านวน 5 ชดุ พร้อมเดินสายไฟ ขนาด 0.74x4.50x0.75 ม. 6.00 ชดุ 138,000.00        828,000.00           4,275.00            25,650.00            853,650.00                 

9.11 B17 โต๊ะไมป้ระชมุของเดิม ติดต้ังอปุกรณ์ ส าหรับเล่ือนจอขึ้น -                      -                     -                           

ลงด้านหน้าโต๊ะ จ านวน 3 ชดุ พร้อมเดินสายไฟ ขนาด 3.80x0.74x0.75 ม. 1.00             ชดุ 108,500.00        108,500.00           3,610.00            3,610.00              112,110.00                 

9.12 B18 โต๊ะไมป้ระชมุของเดิม ขดัท าสียอ้มใหม ่ขนาด 7.65x0.61x0.75 ม. 1.00             ชดุ 41,075.00         41,075.00             7,267.00            7,267.00              48,342.00                  

9.13 B19 โต๊ะไมป้ระชมุของเดิม ขดัท าสียอ้มใหม ่ขนาด 6.80x0.61x0.75 ม. 1.00             ชดุ 36,400.00         36,400.00             6,460.00            6,460.00              42,860.00                  

รวมงานห้องวจิติรวาทการ 1,490,625.00       153,077.00         1,643,702.00             

10 งานชั้นที่ 4

10.1 งานเปล่ียนวงกบพร้อมบานหน้าต่าง ขนาด 1.75x1.10 ม.รูปแบบตามเดิม 3                 ชดุ 8,500.00           25,500.00             2,000.00            6,000.00              31,500.00                  



แบบ ปร.4  แผน่ท่ี 6/6

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวสัด ุและแรงงาน
หมายเหตุ

ค่าแรงงานค่าวสัดุ
ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

10.2 ปูพื้นกระเบื้องยางลายไม ้บันไดทางขึ้นจากชั้นที่ 3 มาชั้นที่ 4 -                      -                     -                           

พร้อมปรับผิวหน้าให้เสมอกนั 15                ตร.ม. 750.00              11,250.00             75.00                1,125.00              12,375.00                  

รวมงานชั้นที่ 4 36,750.00           7,125.00            43,875.00                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                



แบบ ปร.4  แผน่ท่ี 1/3

แบบเลขที ่ : รายการเลขที ่ :  

ส านักงานเลขาธิการ

หน่วย : บาท

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสด ุและแรงงาน

     ส่วนที ่2 ครุภณัฑ์จัดซ้ือ หรือสัง่ซ้ือ

ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนทีป่ฏบิตังิานส านักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ

งานชัน้ที ่1-3

1 หอ้งรับรอง 1 รวม 135,700.00         135,700.00             

2 หอ้งประชมุ3 รวม 112,000.00         112,000.00             

3 หอ้งสิทธิ ์เศวตศิลา รวม 161,600.00         161,600.00             

4 หอ้งศรีวิสารวาจา รวม 316,000.00         316,000.00             

5 หอ้งพักคอย รวม 31,500.00           31,500.00               

6 หอ้งวิจิตรวาทการ รวม 478,500.00         478,500.00             

7 หอ้งผู้บริหาร ส านักงานศูนย์ราชการฯ รวม 60,000.00           60,000.00               

     รวมสว่นที่ 2. ครุภณัฑ์จดัซ้ือ หรือสั่งซ้ือ 1,295,300.00   -                 1,295,300.00       

หมายเหตุ

  ค านวณราคากลางโดย  :  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง

ล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

เมือ่วันที ่           17 เดอืน     กุมภาพันธ์ พ.ศ.         2560

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

  โครงการ/งานก่อสร้าง  :  ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนทีป่ฏบิตังิานส านักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ

  สถานทีก่่อสร้าง  :  ส านักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ

  ฝ่าย/งาน  :  กลุม่งานบริหารงานพัสดอุาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ ส านักงานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ



แบบ ปร.4  แผน่ท่ี 2/3

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสด ุและแรงงาน
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

งานครุภณัฑ์จดัซ้ือ

ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่ปฏบิตังิานส านักงานสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ

งานครุภณัฑ์ลอยตวัประกอบอาคาร

งานชั้นที่ 1

1 หอ้งรับรอง 1

1.1  - F1 โต๊ะไมสั้กท าสียอ้มธรรมชาติ  1.00x2.40x0.75 ม. 1.00 ตัว 28,000.00     28,000.00         -               -                 28,000.00             

1.2  - F2 เกา้อี้ขาไมสั้กท าสียอ้มธรรมชาติ ที่นั่งเเละพนกัพงิหุ้มหนงั 6.00 ตัว 6,500.00       39,000.00         -               -                 39,000.00             

1.3  - F3ตู้โชว์ของไมอ้ดัสักยอ้มสีธรรมชาติ 0.60x1.20x2.00ม. 2.00 ตัว 16,900.00     33,800.00         -               -                 33,800.00             

1.4  - F4ตู้เต้ียโชว์ของไมอ้ดัสักยอ้มสีธรรมชาติ 0.30x1.40x0.90ม. 1.00 ตัว 14,900.00     14,900.00         -               -                 14,900.00             

1.5  - F5โซฟา 3 ที่นั่ง หุ้มหนงั 0.70x2.10x0.45 ม. 1.00 ตัว 20,000.00     20,000.00         -               -                 20,000.00             

รวมงานหอ้งรับรอง 1 135,700.00     -                 135,700.00         

2 หอ้งประชมุ3

2.1  - F6 เกา้อี้ขาเหล็ก ล้อเล่ือนอยา่งดีมพีนกัพงิที่เทา้เเขน เบาะ -                  -                 -                      

   หุ้มหนงั 0.45x0.45x0.75 ม. 14.00 ตัว 6,000.00       84,000.00         -               -                 84,000.00             

2.2  - F7 โต๊ะประชมุของเดิม ขดัเคลือบน้ ายาพร้อมซ่อมเเซม -                  -                 -                      

   ใหใ้ช ้งานได้ดี ขนาด 1.20x3.50x0.75 ม. 1.00 ตัว 13,500.00     13,500.00         -               -                 13,500.00             

2.3 ตู้เกบ็เอกสารขนาด 1.20x0.60x1.80 ม. 1.00 ตัว 14,500.00     14,500.00         -                 14,500.00             

รวมงานหอ้งประชมุ3 112,000.00     -                 112,000.00         

งานชั้นที่ 2

3 หอ้งสทิธิ์ เศวตศิลา

3.1  - F8 โต๊ะกลางไม ้เคลือบน้ ายารักษาไม้ 2.00           ตัว 800.00          1,600.00          -                -                 1,600.00              

3.2  - F9 โต๊ะกลางไม ้เคลือบน้ ายารักษาไม้ 5.00           ตัว 1,000.00       5,000.00          -               -                 5,000.00              

3.3  - F10 ชดุโซฟาเดิมเปล่ียนผ้าบใุหม ่ 1.00           ตัว 14,000.00     14,000.00         -                -                 14,000.00             

3.4  - F11 ชดุเกา้อี้เดิมเปล่ียนผ้าบใุหม ่ 10.00         ตัว 8,500.00       85,000.00         -                -                 85,000.00             

3.5  - CT-1 ผ้ามา่นโปร่ง ขนาด 1.20x1.10 ม. 7.00           ชดุ 8,000.00       56,000.00         -                -                 56,000.00             

รวมงานหอ้งสทิธิ์ เศวตศิลา 161,600.00     -                 161,600.00         



แบบ ปร.4  แผน่ท่ี 3/3

รวม

ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ราคาตอ่หน่วย จ านวนเงิน ค่าวัสด ุและแรงงาน
หมายเหตุล าดบัที่ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

งานชั้นที่ 3

4 หอ้งศรีวสิารวาจา -                  -                 -                      

 - F12 เกา้อี้ประธานพนกัสูงล้อเล่ือนหุ้มหนงัเทยีม 1.00           ตัว 28,000.00     28,000.00         -                -                 28,000.00             

 - F13 เกา้อี้ผู้เขา้ร่วมประชมุล้อเล่ือนหุ้มหนงัเทยีม 36.00         ตัว 8,000.00       288,000.00       -                -                 288,000.00           

รวมงานหอ้งศรีวสิารวาจา 316,000.00     -                 316,000.00         

5 หอ้งพักคอย

5.1  - F14 เกา้อี้ต้อนรับ ขาไมย้อ้มสีหุ้มหนงั (ซ่อมของเดิม) 7.00           ตัว 4,500.00       31,500.00         -                -                 31,500.00             

รวมงานหอ้งพักคอย 31,500.00       -                 31,500.00           

6 หอ้งวจิติรวาทการ

6.1  - F15 เกา้อี้ประชมุ หนงัเเทล้้อเล่ือน 40.00         ตัว 8,500.00       340,000.00       -                -                 340,000.00           

6.2  - F16 เกา้อี้ประธานหนงัเเทล้้อเล่ือนพนกัพงิสูง 1.00           ตัว 28,000.00     28,000.00         -                -                 28,000.00             

6.3  - F17 เกา้อี้ประชมุขาไมย้อ้มสี หุ้มหนงัเทยีม 17.00         ตัว 6,500.00       110,500.00       -                -                 110,500.00           

รวมงานหอ้งวจิติรวาทการ 478,500.00     -                 478,500.00         

7 หอ้งผู้บริหาร ส านักงานศูนยร์าชการฯ

7.1   - มา่นมว้นใยสังเคราะห ์ขนาด 1.00 x 1.40 ม. 10.00         ชดุ 6,000.00       60,000.00         -                -                 60,000.00             

รวมหอ้งผู้บริหาร ส านักงานศูนยร์าชการฯ 60,000.00       60,000.00           








