
ราคา
ตอ่หน่วย

1 ห้องประชมุ ชั้น 3
1.1 งานผนัง

1.1.1
กรุผนังห้อง  ด้านหน้าและด้านหลังห้อง ความสูง 0.80 ม. 
งานติดต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัด
บน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมบัวไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.(เทียบสีลามิเนต)

12.00  ตร.ม

1.2 งานแบคดรอป 2

1.2.1
แผงแบคดรอป ขนาดกว้าง 6.00 x สูง 2.40 ม. 
งานต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่นMDF6mm 2 ด้าน พร้อมกรุตกแต่งผิวด้วยลามิ
เนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง)

14.00  ตร.ม

1.2.2
ตัวหนังสือ ปณิธาน สหกรณ์ฯ  
งานฉลุพลาสวูดเป็นตัวหนังสือ ขนาดตามความกว้างของแผง Backdrop

1.00   ชุด

1.3 งานแบคดรอป 1 (ทางเขา้ห้อง)

1.3.1
แผงแบคดรอป ขนาดกว้าง 4.70 x สูง 2.40 ม. งานต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิด
แผ่นMDF6mm 2 ด้าน พร้อมกรุตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือก
สีภายหลัง)   พร้อมหลืบซ่อนไฟ LED Striplight

11.28  ตร.ม

1.3.2 งาน Signage Logo ขนาด 60x60 ซม. งานสแตนเลส Hairline กัดกรด ลงสีส้ม 2.00   เหมา

1.4 งานซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์
1.4.1 งานกรุลามิเนตTopโต๊ะห้องประชุม 13.00  ชุด

และตัดโต๊ะเดิมบางส่วนมาต่อให้มีขนาดยาวขึ้น

1.5 งานไฟฟ้า
1.5.1 หลอด LED แบบยาวพร้อมโคมไฟตะแกรงแบบฝังฝ้า 12.00  ชุด
1.5.2 งานไฟแบคดรอป LED Strip Light ซ่อนในหลืบ 7.00   ม.
1.5.3 งานท่อสายและอุปกรณ์ประกอบ 1.00   เหมา

2 ห้องประชมุ ชั้น 2
2.1 งานซ่อมฝ้าเดิม ทาสีน้้าพลาสติก -     ตร.ม

2.2

งานแผง TV หน้าห้อง ท้าหลุมฝังจอ TV พร้อมแผงกระจกด้านข้าง  
งานต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่นMDF6mm 2 ด้าน พร้อมกรุตกแต่งผิวด้วยลามิ
เนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง)  , ปิดแผ่น MDF เคลือบขาว ทับด้วย
กระจกใส เขียนได้ พร้อมช่องใส่ปากกาซ่อนในชุดแผง

11.00  ตร.ม

2.3
งานม่านม้วน Roller Blinds แบบโซ่ดึง ขนาดชุดละ กว้าง 2.20 x สูง 2.00 ม. 
พร้อมติดต้ัง

4.00   ชุด

2.4 งานไฟฟ้า เปล่ียนหลอดดาวน์ไลท์ 8.00   ชุด
2.5 งานท่อสายและอุปกรณ์ประกอบ 1.00   เหมา

รายละเอียดงานจ้างปรับปรุงห้องประชมุ ชั้น1,2,3

ที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคารวม



ราคา
ตอ่หน่วย

3 งานห้องประชมุ ชั้น 1
3.1 งานทุบร้ือผนังกั้นห้อง เจาะช่องประตูเข้าห้องประชุมชั้น 1 1.00   เหมา
3.2 งานร้ือถอน แก้ไขเฟอร์นิเจอร์เดิมต้าแหน่งผนังทีจ่ะทุบร้ือ 1.00   เหมา

3.3 งานประตูบานเปิดอะลูมิเนียมพร้อมวงกบ ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์ 1.00   ชุด

3.4 งานประตูบานเปิดไม้พร้อมวงกบ ขนาด 0.90x 2.00 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์ 1.00   ชุด

3.5
งานกั้นห้องด้านใน ผนังเบาโครงเคร่าอะลูมิเนียมกรุยิปซ่ัมบอร์ด 2 ด้าน ขนาด 
กว้าง 4.50 x สูง 3.00 ทาสีน้้าพลาสติก TOA Supershield ชนิดกึ่งเงา

14.00  ตร.ม.

TOTAL  -         

/หน้า 2 รายการประเมนิราคางานแบคดรอป...

ที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคารวม



ราคา
ตอ่หน่วย

1 งานโถงตอ้นรับ ชั้น 1

1.1
แผงแบคดรอป ขนาด 4.50 x 2.50 ม. งานติดต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น 
MDF 6mm กรุตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อม
บัวไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.(เทียบสีลามิเนต)

11.25  ตร.ม

1.2

กรุผนังห้อง 2 ด้าน ขนาดด้านนอกกว้าง 4.50 x สูง 2.50 ม. ด้านในกว้าง 3.70 x 
สูง 2.00 ม. งานติดต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุตกแต่งผิวด้วย
ลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมบัวไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.
(เลือกสีภายหลัง)

19.00  ตร.ม

1.3
งานร้ือถอนชุดซุ้มเสากลาง พร้อมซ่อมขัดโปว๊ ทาสีน้้าพลาสติก TOA SuperShield
 ชนิดกึ่งเงา

1.00   เหมา

1.4 งาน Signage Logo สต๊ิกเกอร์สีแปะทับบนพลาสวูด ขนาด 60x60 ซม. 1.00   เหมา

1.5
งานตัวหนังสือ di-cut พลาสวูดท้าสี ภาษาไทย ขนาดสูง 12 ซม. , ภาษาอังกฤษ 
ขนาดสูง 7 ซม.

1.00   เหมา

1.6
กรุผนังด้านล่าง สูง 0.80x9.50 ม. งานติดต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 
6mm กรุตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) พร้อมบัวไม้
เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.(เลือกสีภายหลัง)

7.60   ตร.ม

2 งานบอร์ดประชาสัมพันธ์

2.1
กรุผนัง สูง 0.90x2.30 ม.งานติดต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 6mm กรุ
ตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง) กรุลามิเนต พร้อมบัว
ไม้เนื้อแข็ง สูง 0.10 ม.(เลือกสีภายหลัง)

2.07   ตร.ม

2.2
กรุผนังด้านบน สูง 0.30x4.50 ม. งานติดต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่น MDF 
6mm กรุตกแต่งผิวด้วยลามิเนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง)

1.35   ตร.ม

2.3

งานบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบ Digital 
งานต้ังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ปิดแผ่นMDF6mm 2 ด้าน พร้อมกรุตกแต่งผิวด้วยลามิ
เนตอัดบน MDF4mm (เลือกสีภายหลัง)   พร้อมหลุมซ่อนจอTV และงานระบบ
ไฟฟ้าหลังจอ

2.76   ตร.ม

TOTAL  -         

รายการละเอียดงานจ้างท าแบคดรอป และปรับปรุงบริเวณโถงตอ้นรับส่วนหน้า ชั้น 1

ที่ รายการ จ านวน หน่วย ราคารวม






