
แบบ ปร.4 แผนท่ี 1 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

1 งานซอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ 12 ครอบครัว หมายเลข 27/22 

ของ ม.พัน.12 พล.ม.1  มีรายการดังนี.้-

1.1 งานหลังคา  

 - รื้อถอนกระเบ้ืองมุงหลังคา  พ้ืนที่ประมาณ 540 ตร.ม.  - 

- ติดต้ังหลังคาแผนเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงค

หนา 0.47  มม. บุฉนวนกันความรอนโพลียูริเทนโฟม PU หนา 25 มม. 

ปดทับดวยอลูมิเนียมฟอยล 1 ดานพรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม   

พ้ืนที่ประมาณ 594                  ตร.ม.                       445.00

- ติดต้ังครอบสัน (เขาลอน) แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงคหนา  0.47  มม. 

พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม ความยาวประมาณ 54 ม. 222.00

- ติดต้ังครอบขาง ( FLASHING ) ตาม (ผนวก ง - 1) แผนเหล็กรีดลอน

เคลือบอลูซิงคหนา  0.47  มม.  พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม  

ความยาวประมาณ 20 ม. 222.00                      

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1

1.2 งานโครงหลังคา

 - รื้อถอนโครงหลังคาไม พื้นที่ประมาณ                  540 ตร.ม.    - 

 - เหล็กตัว ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ยาว 6.00 ม. 

น้ําหนัก 21 กก./ทอน 108 ทอน                       710.28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 2 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - เหล็กตัว ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2  มม. ยาว 6.00 ม. 

น้ําหนัก 36.5 กก./ทอน 109 ทอน                       971.03

 - คาแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 6,015 กก.                             -   

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2

1.3 งานฝาเพดาน

 - รื้อถอนฝาเพดานไฟเบอรซีเมนต พรอมโครงคราวไม   พ้ืนที่ประมาณ 894 ตร.ม.                             -   

 - ติดต้ังฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉาบเรียบ   พ้ืนที่ประมาณ 853 ตร.ม.                       322.00

 - ติดต้ังฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9  มม. ชนิดทนความชื้น

โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี  @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉาบเรียบ   พ้ืนที่ประมาณ 41 ตร.ม. 367.00

 - ติดต้ังมอบฝาไมไฟเบอรซเีมนตชนิดเคลือบสีขนาด  5  ซม.  หนา  8  มม.  

ความยาวประมาณ 540 ม.                         20.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3

1.4 งานพื้น

 - รื้อถอนพื้นไมเน้ือแข็ง พ้ืนที่ประมาณ 57 ตร.ม.                             -   
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 3 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - พ้ืนไมเน้ือแข็งตีชิด  ขนาด  1" x 6"   พ้ืนที่ประมาณ 57 ตร.ม.                     1,259.00

 - ตงไมเน้ือแข็ง  ขนาด  2" x 6" x 4.00 ม. ( 30 ทอน ) 32.83 ลบ.ฟ.                     2,009.35

 - ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด  12" x 12"  รวมปูนทราย

รองพ้ืนและวัสดุยาแนว   ( ชนิดกันเชื้อรา )    พ้ืนที่ประมาณ 440 ตร.ม.                       305.00

 - บัวเชิงผนังไมไฟเบอรซเีมนตชนิดเคลือบสีขนาด  10  ซม.  

หนา 1.2  ซม.  ความยาวประมาณ 395 ม. 55.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.4

1.5 งานบันได 

 - แมบันไดไมเน้ือแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม. ( 16 ทอน ) 23.34 ลบ.ฟ.                     2,009.35

 - คาแรงติดตั้งแมบันไดไมพรอมพุกรับบันได 80 ม.                             -   

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5

1.6 งานระบบกันความรอนและกันซึมผนัง

- งานติดตั้งระบบกันซมึผนังอาคาร  ประเภทวัสดุ  อะคริลิคทับหนา

เซรามิคกันความรอน  ชนิดยืดหยุนตัวสูงถึง  350%  ตามมาตราฐาน 

 ASTM D412 พ้ืนที่ประมาณ 154                 ตร.ม. 220.00                      
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 4 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ  1.6

1.7 งานประตู - หนาตาง

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานประตู ( บานเดี่ยว ) 48 ชุด -                           

 - ติดต้ังวงกบพรอมบานประตูเหล็ก  ขนาด  0.90 x 2.00  ม.  ผลิตจากแผนเหล็ก

รีดเย็นความหนาไมนอยกวา  6  มม.  พับขึ้นรูปตามแบบ  ประกบ  2  แผนคู  

ภายในฉีดโฟลียูริเทนกันเสียงกันความรอน ปองกันสนิมดวยระบบชุบซงิคฟอสเฟส

เคลือบผิวดวยระบบพนสีอบ  ( Polyester  Powder  Coating )  ความหนา

กรอบบานประตูรวม  35  มม. อุปกรณบานพับเหล็กหนา  3  มม.  ขนาด  5"  

ลักษณะถอดบานไดโดยไมตองคลายสกรูนอต

ฐานอุปกรณสําเร็จจากโรงงานกอนเคลือบสี  พรอมกุญแจลูกบิด 12 ชุด 7,180.00

 - ติดต้ังวงกบประตูไมเน้ือแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  

ขนาดไมวงกบ 2" x 4"  พรอมบานประตูไมอัดยาง  ชนิดใชภายใน  เกรดเอ  

ขนาด  0.80 x 2.00  ม.  ( มอก. )  หนา  3.5  ซม.  โครงคราวไม 1" x 2" 

พรอมกุญแจลูกบิด, บานพับ, กลอน  ปุมกันกระแทก 36 ชุด 2,786.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 5 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) 12 ชุด  -

 - งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียมเคลือบผิวสีอลูมิเนียม ขนาด 2.00 x 1.50 ม.  

หนาตางบานเลื่อน  ขนาด 0.50 x 1.50 ม. ( 2 บาน ) กรอบบานเคลือบผิว

สีอลูมิเนียมลูกฟกกระจกใส หนา 6 มม. ดานขางมีชองแสงกระจกติดตาย

ลูกฟกกระจกใส หนา 6 มม. พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 12 ชุด 13,644.00

 - ผนังกอคอนกรีตบล็อกมวลเบาขนาด  20 x 60 x 7.5 ซม. พรอมฉาบปูนเรียบ

สองดาน   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 209.00

 - เสาเอ็น, ทับหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็กแกนขนาด 9 มม. จํานวน 2 เสน 

เหล็กปลอกขนาด Ø 6 มม.  @ 0.20 ม. ความยาวประมาณ  24 ม. 51.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.7

1.8 งานหองน้ํา 

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานประตู ( บานเดี่ยว ) 12 ชุด  - 

 - ติดต้ังวงกบพรอมบานประตู  UPVC.  ขนาด  0.70 x 2.00  ม.  

บานประตูผิวหนาทําจากวัสดุ  Rigid  UPVC.  ความหนาไมนอยกวา  

1.5 มม. เสริมโครงสรางดานใน 4 ดาน ดวย Wood  Plastic  Composite 

( WPC ) ภายในโพลีสไตลีนโฟม ( Polystyrene  Foam ) แบบมีลูกฟก  
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 6 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

หนา  35  มม.  พรอมกุญแจลูกบิด , บานพับ  ( หองนํ้า ) 12 ชุด                     4,040.00

 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ   พื้นท่ีประมาณ 42 ตร.ม.  -

 - ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบชนิดมีลวดลายผิวดาน ขนาด  12" x 12"  รวมกาวซเีมนต

รองพ้ืนและวัสดุยาแนว   ( ชนิดกันเชื้อรา )    พ้ืนที่ประมาณ 42 ตร.ม.                       305.00

 - รื้อถอนผนังบุกระเบื้องเคลือบ   พื้นท่ีประมาณ 129 ตร.ม.  -

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิคลวดลายผิวมันขนาด  12" x 12"  รวมกาวซเีมนต

รองพ้ืนและวัสดุยาแนว   (ชนิดกันเชื้อรา)  พ้ืนที่ประมาณ 176 ตร.ม.                       320.00

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 24 ชุด  - 

 - ติดต้ังโถสวม นั่งราบชักโครก ( แบบวงรีหนายาว ) แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาว  

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 12 ชุด 3,977.00

 - สายออนน้ําดีสเตนเลสถักขนาด  16"  สําหรับโถสวม 12 ชุด                       160.00

 - สต็อปวาลว  3  ทาง  ( โถสวม ) สเตนเลส 12 ชุด                       200.00

 - ติดต้ังสายฉีดชําระสายออน สเตนเลส 12 ชุด                       445.00

 - ติดต้ังฝกบัวอาบน้ําสายออน  สเตนเลส 12 ชุด                       703.00

 - วาลวปด -เปดนํ้า ฝกบัวสายออน สเตนเลส 12 ชุด                       852.00

 - ติดต้ังอางลางหนา  ชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว 12 ชุด                       977.00

 - สะดืออางแบบดึง  12 ชุด                       293.00

 - กอกน้ําเด่ียว  แบบกานโยก สเตนเลส 12 ชุด                     1,166.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 7 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - สายออนน้ําดีสเตนเลสถักขนาด  16"  สําหรับอางลางหนา 12 ชุด                       160.00

 - สตอปวาลว บอลวาลว 12 ชุด                       206.00

 - ทอน้ําทิ้งอางลางหนา สเตนเลส 12 ชุด                       671.00

 - ติดต้ังกระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 12 ชุด                       330.00

- ติดต้ังห้ิงวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 12 ชุด 560.00                      

- ติดต้ังราวแขวนผา สเตนเลส 12 ชุด 582.00                      

- ติดต้ังท่ีวางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 12 ชุด 320.00                      

 - ติดต้ังตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม  หนาแปลน 3" 12 ชุด 298.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.8

1.9 งานระบบประปา

 - ทอ  PVC.  ขนาด    100 มม.  ชั้น  13.5 12 ทอน                       601.87

 - ทอ  PVC.  ขนาด    55 มม.  ชั้น  8.5 15 ทอน                       179.03

 - ทอ  PVC.  ขนาด    18 มม.  ชั้น  13.5 20 ทอน                         52.57

 - คาขอตอ และอุปกรณทอ 1 งาน                     1,494.74

รวมคาวัสดุและคาแรง  ขอ 1.9

1.10 งานปรับปรุงถังบําบัดน้ําเสีย

 - ดูดส่ิงปฏิกูล                    27 ลบ.ม.                             -   

 - ทุบถังบําบัดนํ้าเสยีของเดิม                  13.5 ลบ.ม.                             -   
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 8 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - งานฐานรากรองรับถังบําบัด  ขนาด  1.50 x 1.50 x 0.20  ม. 

เสริมเหล็กตะแกรง  DB. 12  มม.  @ 0.15 x 0.15  ม.  

มีรายการดังน้ี  (จํานวน 6 ฐาน)

 - ขุดดิน                26.33 ลบ.ม.                             -   

 - ทรายหยาบอัดแนน                  1.69 ลบ.ม.                       392.52

 - คอนกรีตหยาบ 1: 3 : 5                  0.68 ลบ.ม.                     1,971.96

 - คอนกรีต 1: 2 : 4                  2.70 ลบ.ม.                     2,046.73

 - เหล็ก  DB.  12  มม.              121.96 กก.                         20.40

 - ลวดผูกเหล็ก                  3.66 กก.                         37.38

 - ไมแบบ 5.76 ตร.ม.                       380.00

 - คาแรงไมแบบ 7.20 ตร.ม.                             -   

 - ตะปู 1.80 กก.                         37.39

 - ติดต้ังถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปไฟเบอรกลาสชนิดรวมเกรอะ - กรอง  

ในถังเดียวกัน  ขนาด  10  คน 6 ชุด                   22,100.00

รวมคาวัสดุและคาแรง  ขอ 1.10

1.11 งานรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.30  ม.  พรอมฝา  ค.ส.ล.

ความยาว  64  ม.  ( แบบ ทบ.7307 ) มีรายการดังนี.้

 - งานรางระบายน้ํา  ค.ส.ล.

 - ขุดดิน 26.88               ลบ.ม. -                           
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 9 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - อิฐหัก 3.58                 ลบ.ม. 150.00                      

 - ทรายหยาบบดอัดแนน 1.92                 ลบ.ม. 392.52                      

 - คอนกรีต  1:2:4 8.44                 ลบ.ม. 2,046.73                    

 - เหล็ก  RB.  ขนาด  6  มม. 0.28                 ตัน 22,000.00                  

 - ไมแบบ 57.34               ตร.ม. 380.00                      

 - คาแรงไมแบบ 142.62             ตร.ม. -                           

 - ลวดผูกเหล็ก 5.88                 กก. 37.38                        

 - ตะปู 40.49               กก. 37.39                        

 - ฉาบปูนเรียบ 85.76               ตร.ม. 74.00                        

 - เหล็กขอบราง L 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 ม. 

   น้ําหนัก 26.8 กก./ทอน 22                   ทอน 579.44                      

 - คาแรงเหล็ก 589.60             กก. -                           

 - ฝาราง  ค.ส.ล.  ขนาด  0.40 x 0.50  ม.

 - คอนกรีต  1:2:4 1.28                 ลบ.ม. 2,046.73                    

 - เหล็ก  RB.  ขนาด  6  มม. 0.12                 ตัน 22,000.00                  

 - ไมแบบ , ลวดผูกเหล็ก และ ตะปู 128                 ฝา                         50.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ  1.11

1.12 งานปรับปรุงระบบไฟฟา

 - รื้อชุดดวงโคม ของเดิมท่ีชํารุด 84 ชุด                             -   
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 10 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - ติดต้ังดวงโคมแผนเหล็กพับขึ้นรูปหนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 1 x LED 18 W.,

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชม.  คาความสองสวางมาตรฐาน  

IES  LM  80  ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED  Driver  Board )  

ติดต้ังอยูภายในหลอด โดยมีอุปกรณปองกันไฟ แรงดันเกินชั่วขณะ  

( Surge  Protection )  ไมนอยกวา  1 kV. 60 ชุด 270.00

 - ติดต้ังดวงโคมพับขึ้นรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม.  ขนาด  1 x LED 9 W.,

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชม. คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED  Driver  Board )  ติดต้ังอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ  (Surge  Protection) ไมนอยกวา  1 kV. 24 ชุด 220.00

 - ติดต้ัง  SWITCH  ไฟฟาแบบเดี่ยว  ชนิดติดลอย  ขนาด  16 A., 250  V.,

พรอมกลองพลาสติก  และอุปกรณครบชุด 60 ชุด 65.00

- ติดต้ัง  SWITCH  ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 12 ชุด 94.00

 - ติดต้ัง  PLUG ไฟฟาแบบคู  ชนิดมีสายดิน  (2 P + E)  ชนิดติดลอย    

ขนาด  16 A., 250  V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง  96 ชุด 157.00

 - ติดต้ัง Consumer  unit  ชนิดใชกับไฟฟา 1 Ø, 2 W., 240 V.

จํานวนวงจรยอย (NUMBER OF WAY) ไมนอยกวา 4 วงจร 12 ชุด 660.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 11 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/32 A., IC > 10 KA.,

240 VAC 12 อัน 420.00

 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/16 A., IC > 6  KA.,

240 / 415  V. 12 อัน 108.00

 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./ 10 A ., IC > 6  KA.,

240 / 415  V. 12 อัน                       108.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1x1.5 ตร.มม.  

750  V.  70°C  1,008 ม.                           5.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียวชนิด THW (IEC 01) ขนาด 1x2.5 ตร.มม.  

750  V.  70°C 1,440 ม.                           8.13

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1x16 ตร.มม.  

750  V.  70°C  80 ม.                         54.70

 - แทงหลักดิน (GROUND ROD COPPER CLAD) แบบชุบทองแดง 

ขนาด Ø 15 มม. ยาว 8 ฟุต พรอมแคลมปหัวใจยึดสายไฟฟา 

ขนาด Ø 15 มม. 1 อัน                       195.00

 - คาอุปกรณประกอบสายไฟฟา 1 งาน 1056.16

- ทอรอยสายไฟฟา PVC. สีเหลือง ขนาด 18 มม. 126 ทอน 42.31

 - คาอุปกรณประกอบทอ 1 งาน 799.65

รวมคาวัสดุและคาแรง  ขอ 1.12

D:\work\2.64จาง\11ซอมตึกแถวนายทหารมพัน12พลม1\ราคากลาง



แบบ ปร.4 แผนท่ี 12 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

1.13 งานทาสี

- ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน ( รวมรองพ้ืนปูนเกา )  

ชนิดดาน  ทาฝาเพดาน พ้ืนที่ประมาณ 324 ตร.ม.                         41.00

- ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน ( รวมรองพ้ืนปูนเกา ) 

 กึ่งเงา พื้นท่ีประมาณ 2,808 ตร.ม.                         54.00

- ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนเกา )   กึ่งเงา

พ้ืนที่ประมาณ   833                 ตร.ม. 54.00

- ทาสีนํ้ามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เที่ยว +  สีนํ้ามัน 2 เที่ยว )

พ้ืนที่ประมาณ 216 ตร.ม.                         77.00

- ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พ้ืนที่ประมาณ   404 ตร.ม. 105.00

- ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง พ้ืนท่ีประมาณ 404 ตร.ม.  -

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ  1.13

1.14 งานปรับปรุงพื้นที่ใชสอยดานหนาอาคาร  (โรงรถ)

 - รื้อถอนผนังซีเมนตบล็อก   พื้นท่ีประมาณ 104 ตร.ม.  -

 - ฐานราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.20  ม.  เสริมเหล็กตะแกรง 
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 13 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 DB.  12  มม.  @  0.15  ม.  จํานวน 26 ฐาน มีรายการดังนี้

หลุมหนา  0.10  ม.

 - ขุดดิน 50.70 ลบ.ม.                             -   

 - ทรายหยาบบดอัดแนน 3.25 ลบ.ม.                       392.52

 - คอนกรีต  1:3:5 1.30 ลบ.ม.                     1,971.96

 - คอนกรีต  1:2:4 5.20 ลบ.ม.                     2,046.73

 - เหล็กเสริม DB  12 มม. 352.32 กก.                         20.40

 - ลวดผูกเหล็กเสริม 10.57 กก.                         37.38

 - ไมแบบ 16.64 ตร.ม.                       380.00

 - คาแรงไมแบบ 20.80 ตร.ม.                             -   

 - ตะปู 5.20 กก.                         37.39

 - เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.30 ม. เสริมเหล็กแกนเสา DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม. จํานวน 13 ตน 

มีรายการดังน้ี

 - คอนกรีต 1:2:4 1.26 ลบ.ม.                     2,046.73

 - เหล็ก RB.  ขนาด  6  มม. 52.12 กก.                         22.00

 - เหล็ก DB.  ขนาด  12  มม. 216.42 กก.                         20.40

 - ลวดผูกเหล็ก 8.05 กก.                         37.38

 - ไมแบบ 26.83 ตร.ม.                       380.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 14 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - คาแรงไมแบบ 33.54 ตร.ม.                             -   

 - ตะปู 8.39 กก.                         37.39

 - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนที่ประมาณ 25.74 ตร.ม.                         74.00

 - เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม. เสริมเหล็กแกนเสา DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม. จํานวน 13 ตน 

มีรายการดังน้ี

 - คอนกรีต 1:2:4 1.17 ลบ.ม.                     2,046.73

 - เหล็ก RB.  ขนาด  6  มม. 48.48 กก.                         22.00

 - เหล็ก DB.  ขนาด  12  มม. 201.32 กก.                         20.40

 - ลวดผูกเหล็ก 7.49 กก.                         37.38

 - ไมแบบ 24.96 ตร.ม.                       380.00

 - คาแรงไมแบบ 31.20 ตร.ม.                             -   

 - ตะปู 7.8 กก.                         37.39

 - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนที่ประมาณ 23.40 ตร.ม.                         74.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม. 

เสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด    4.0  มม.
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 15 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

@  0.20 x 0.20 ม.  (324 ตร.ม.) มีรายการดังน้ี

 - ทรายหยาบบดอัดแนน 20.25 ลบ.ม.                       392.52

 - คอนกรีต  1:2:4 32.40 ลบ.ม.                     2,046.73

 - เหล็กสําเร็จรูป  ( WIRE  MESH ) ขนาด   4.0  มม.

  @ 0.20 x 0.20  ม. 324 ตร.ม.                         27.00

 - ไมแบบ 12.00 ตร.ม.                       380.00

 - คาแรงไมแบบ 12.00 ตร.ม.                             -   

 - ตะปู 3.00 กก.                         37.39

 - โครงหลังคาเหล็ก ( ขนาด 7.00 x 54.00 ม. )  มีรายการดังน้ี.

 - เหล็กตัว ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ยาว 6.00 ม. 

   น้ําหนัก 21 กก./ทอน 72 ทอน                       710.28

 - เหล็กตัว ซี ขนาด  125 x 50 x 20 x 3.2  มม. ยาว 6.00 ม. 

   น้ําหนัก 36.5 กก./ทอน 34 ทอน                       971.03

 - เหล็กเสนกลมผิวเรียบ 12 มม. ( sag rod )                      9 เสน                       150.96

 - คาแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 2,753 กก.                             -   

- ติดต้ังหลังคาแผนเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงค

หนา 0.47  มม. พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม พื้นท่ีประมาณ                  374 ตร.ม.                       268.00

 - ติดต้ังครอบขาง ( FLASHING )  แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค

หนา 0.47 มม.  พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม ความยาวประมาณ 
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 16 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

(ผนวก ง - 3) 85 ม.                       222.00

 - ติดต้ังดวงโคมพับขึ้นรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม.  ขนาด  1 x LED 18 W.,

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000  ชม.   คาความสองสวางมาตรฐาน  

IES  LM  80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (  LED  Driver  Board )  

ติดต้ังอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ   

( Surge  Protection )  ไมนอยกวา  1 kV. 12 ชุด                       270.00

 - ติดต้ัง  SWITCH  ไฟฟาแบบเดี่ยว  ชนิดติดลอย  ขนาด  16 A., 250  V.,

พรอมกลองพลาสติก  และอุปกรณครบชุด 12 ชุด                         65.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.   750  V.  70°C  96 ม.                           5.00

 - คาอุปกรณสายไฟฟา 1 งาน                         24.00

- ทอรอยสายไฟฟา  PVC.  สีเหลือง  ขนาด   18 มม. 12 ทอน                         42.31

- คาอุปกรณขอตอทอ 1 งาน                         76.16

- ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนใหม )   

กึ่งเงา พื้นท่ีประมาณ 50 ตร.ม.                         56.00

- ทาสีนํ้ามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เที่ยว +  สีนํ้ามัน 2 เที่ยว )

พ้ืนที่ประมาณ 277 ตร.ม.                         77.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 17 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

1.15 งานปรับปรุงพื้นที่ใชสอยหลังอาคาร

 - รื้อถอนผนังซีเมนตบล็อก   พื้นท่ีประมาณ 94 ตร.ม.  -

 - ฐานราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.20  ม.  เสริมเหล็กตะแกรง 

 DB.  12  มม.  @  0.15  ม.  จํานวน 13 ฐาน มีรายการดังนี้

หลุมหนา  0.10  ม.

 - ขุดดิน 25.35 ลบ.ม.                             -   

 - ทรายหยาบบดอัดแนน 1.63 ลบ.ม.                       392.52

 - คอนกรีต  1:3:5 0.65 ลบ.ม.                     1,971.96

 - คอนกรีต  1:2:4 2.60 ลบ.ม.                     2,046.73

 - เหล็กเสริม DB  12 มม. 176.16 กก.                         20.40

 - ลวดผูกเหล็กเสริม 5.28 กก.                         37.38

 - ไมแบบ 8.32 ตร.ม.                       380.00

 - คาแรงไมแบบ 10.40 ตร.ม.                             -   

 - ตะปู 2.60 กก.                         37.39

 - เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม. เสริมเหล็กแกนเสา DB. 12  มม.

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ  1.14
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 18 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม. จํานวน 13 ตน 

มีรายการดังน้ี

 - คอนกรีต 1:2:4 1.17 ลบ.ม.                     2,046.73

 - เหล็ก RB.  ขนาด  6  มม. 48.48 กก.                         22.00

 - เหล็ก DB.  ขนาด  12  มม. 201.32 กก.                         20.40

 - ลวดผูกเหล็ก 7.49 กก.                         37.38

 - ไมแบบ 24.96 ตร.ม.                       380.00

 - คาแรงไมแบบ 31.20 ตร.ม.                             -   

 - ตะปู 7.8 กก.                         37.39

 - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนที่ประมาณ 23.40 ตร.ม.                         74.00

 - โครงหลังคาเหล็ก ( ขนาด 4.00 x 54.00 ม. )  มีรายการดังน้ี.

 - เหล็กตัว ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ยาว 6.00 ม. 

   น้ําหนัก 21 กก./ทอน 45 ทอน                       710.28

 - จันทันเหล็กตัว ซี ขนาด  125 x 50 x 20 x 3.2  มม. ยาว 6.00 ม. 

   น้ําหนัก 36.5 กก./ทอน 31 ทอน                       971.03

- คาแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก            2,076.50 กก. -                           

- ติดต้ังหลังคาแผนเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงค

หนา 0.47  มม. พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม   พ้ืนที่ประมาณ 216                  ตร.ม.                       268.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 19 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

 - ติดต้ังครอบขาง ( FLASHING )  แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค

หนา 0.47 มม.  พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม ความยาวประมาณ 

(ผนวก ง - 3) 85 ม.                       222.00

 - ผนังกอคอนกรีตบล็อกมวลเบาขนาด  20 x 60 x 7.5  ซม.  พรอมฉาบปูนเรียบ

สองดาน   พื้นท่ีประมาณ 244 ตร.ม. 209.00

 - เสาเอ็น, ทับหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็กแกนขนาด 9 มม. จํานวน 2 เสน เหล็กปลอก

ขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 ม. ความยาวประมาณ  181 ม. 51.00

- บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด    4.0  มม. @  0.20 x 0.20 ม.

พ้ืนที่ประมาณ 162 ตร.ม.

 - ทรายหยาบบดอัดแนน 10.12 ลบ.ม. 392.52                      

 - คอนกรีต  1:2:4 16.2 ลบ.ม. 2,046.73                    

 - เหล็กสําเร็จรูป  ( WIRE  MESH ) ขนาด   4.0  มม.  @ 0.20 x 0.20  ม. 162 ตร.ม. 27.00                        

 - ไมแบบ 11.40 ตร.ม. 380.00                      

 - ตะปู 2.85 กก. 37.39                        

 - คาแรงไมแบบ 11.40 ตร.ม. -                           

 - ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบผิวมัน ขนาด  12" x 12"  รวมปูนทราย
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 20 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

รองพ้ืนและวัสดุยาแนว   ( ชนิดกันเชื้อรา )  พ้ืนที่ประมาณ                  162 ตร.ม.                       305.00

 - ติดต้ังวงกบพรอมบานประตูเหล็กปมขึ้นรูป  ขนาด  0.80 x 2.00  ม.     

ผลิตจากแผนเหล็กรีดเย็นความหนาไมนอยกวา  0.6  มม.    

ปมข้ึนรูปตามแบบประกบ  2  แผนคู  ภายในฉีด โฟลียูริเทนกันเสียง

กันความรอน  ปองกันสนิมดวยระบบชุบซิงคฟอสเฟสเคลือบผิว

ดวยระบบพนสีอบ  ( Polyester  Powder  Coating )  ความหนา

กรอบบานประตูรวม  35  มม. อุปกรณบานพับเหล็กหนา  3  มม.  

ขนาด  5"  ลักษณะถอดบานไดโดยไมตองคลายสกรูนอต

ฐานอุปกรณสําเร็จจากโรงงานกอนเคลือบสี พรอมกุญแจลูกบิด                    12 ชุด                     6,520.00

 - ติดต้ังวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.20 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.60 x 1.10 ม. 

กรอบบาน ขนาด  1  1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 / 2"   จํานวน  2  บาน    

พรอมอุปกรณบานพับเหล็กเคลือบสังกะสี แบบปรับมุม 2 แขน, กลอน, มือจับ 12 ชุด 3,271.00

- ติดต้ังดวงโคมแผนเหล็กพับขึ้นรูปหนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 1 x LED 18 W.,

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชม. คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา  ( LED  Driver  Board ) ติดต้ังอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดัน เกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 270.00                      

- ติดต้ัง  SWITCH  ไฟฟาแบบเดี่ยว  ชนิดติดลอย  ขนาด  16 A., 250  V.,  
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 21 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

พรอมกลองพลาสติก  และอุปกรณครบชุด 12 ชุด 65.00                        

- สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว THW. ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70
0
C. 96 ม. 5.00                          

- คาอุปกรณประกอบสายไฟฟา 1 งาน 24.00                        

- ทอรอยสายไฟฟา  PVC.  สีเหลือง  ขนาด      1/2" 12 ทอน 42.31                        

- คาอุปกรณประกอบทอรอยสายไฟฟา 1 งาน 76.15                        

- ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทารองพ้ืนปูนเกา )   กึ่งเงา

พ้ืนที่ประมาณ 23 ตร.ม. 54.00                        

- ทาสีนํ้ามัน   ทาเหล็ก  ( ทารองพ้ืนกันสนิม 2 เที่ยว +  สีนํ้ามัน  2  เที่ยว )     

พ้ืนที่ประมาณ 228 ตร.ม. 77.00                        

FACTOR F.

เปนเงิน

รวมคาวัสดุและคาแรง  ขอ  1.15

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ  1 
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 22 ใน 20 แผน

งาน กลุมงบงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง และการท่ีดิน ประจําปงบประมาณ 2564 สถานที่  ม.พัน.12  พล.ม.

      งบงานซอมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสราง (หนวยสวนกลาง - นอก ทภ.)

ผูประมาณการ  ส.อ.ธวัช  คําหมั่น ประมาณการเมื่อ  7 ธ.ค. 

                 คาวัสดุ

ราคาตอหนวย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

จํานวน หนวยลําดับ รายการ

2 งานติดตั้งแผนปายสินทรัพย

2.1 ติดต้ังแผนปาย อลูมิเนียม พรอมขอความ ขนาด 12 นิ้ว x  9 นิ้ว

ความหนาไมนอยกวา 0.45 มม. 2 ปาย 650.00

รวมคาวัสดุ  ขอ 2

พ.อ. ….............………………………..…………….ประธานกรรมการ             พ.อ. ………...................…..………......……………………กรรมการ              ร.ท. …………..…………............……………..............กรรมการ

              (รุจโรจ       วัยวุฒิ )                                                              ( วชิระ       กาญจนสุต )                                                          ( ธนภัทร       โสดากุล )

วันที.่............... เดือน ......................... พ.ศ. .......................

รวมเปนเงินท้ังสิ้น

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ  1 - 2
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 23 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

คาใชจาย

(ยกเวน ขอ 

1.14 - 1.15)

 -                      25.00             13,500.00                         13,500.00

           264,330.00                      70.00             41,580.00                       305,910.00

11,988.00 50.00 2,700.00 14,688.00

4,440.00              50.00 1,000.00 5,440.00

339,538.00

  -                      60.00             32,400.00                         32,400.00

             76,710.24                          -                         -                           76,710.24

 หมายเหตุ
คาแรงงาน
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 24 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

           105,842.27                          -                         -                         105,842.27

                       -                        10.00             60,145.00                         60,145.00

275,097.51

                       -                        35.00             31,290.00                         31,290.00

           274,666.00                      75.00             63,975.00                       338,641.00

15,047.00 75.00 3,075.00 18,122.00

             10,800.00                      40.00             21,600.00                         32,400.00

420,453.00

                       -                        25.00               1,425.00                           1,425.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 25 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

             71,763.00                      95.00               5,415.00                         77,178.00

             65,966.96                    343.45             11,275.46                         77,242.42

           134,200.00                    158.00             69,520.00                       203,720.00

             21,725.00 45.00             17,775.00                         39,500.00

399,065.42

             46,898.22                          -                         -                           46,898.22

                       -                      133.00             10,640.00                         10,640.00

57,538.22

33,880.00             30.00                     4,620.00              38,500.00                        
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 26 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

38,500.00                      

-                      70.00                     3,360.00              3,360.00                          

86,160.00 450.00 5,400.00 91,560.00

100,296.00 463.00 16,668.00 116,964.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 27 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

 - 95.00 1,140.00              1,140.00                          

163,728.00 423.00 5,076.00 168,804.00

4,807.00 222.00 5,106.00 9,913.00

1,224.00 44.00 1,056.00 2,280.00

394,021.00                    

 -                      70.00                 840.00                             840.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 28 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

             48,480.00                    380.00               4,560.00                         53,040.00

 - 50.00               2,100.00                           2,100.00

             12,810.00                    158.00               6,636.00                         19,446.00

 - 35.00               4,515.00                           4,515.00

             56,320.00                    166.00             29,216.00                         85,536.00

 -                    140.00               3,360.00                           3,360.00

47,724.00 450.00 5,400.00 53,124.00

              1,920.00                          -                         -                             1,920.00

              2,400.00                      35.00                 420.00                           2,820.00

              5,340.00                      35.00                 420.00                           5,760.00

              8,436.00                      70.00                 840.00                           9,276.00

             10,224.00                          -                         -                           10,224.00

             11,724.00                    450.00               5,400.00                         17,124.00

              3,516.00                          -                         -                             3,516.00

             13,992.00                          -                         -                           13,992.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 29 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

              1,920.00                          -                         -                             1,920.00

              2,472.00                          -                         -                             2,472.00

              8,052.00                          -                         -                             8,052.00

              3,960.00                      70.00                 840.00                           4,800.00

6,720.00              120.00                   1,440.00              8,160.00                          

6,984.00              70.00                     840.00                7,824.00                          

3,840.00              120.00                   1,440.00              5,280.00                          

3,576.00 75.00 900.00 4,476.00

329,577.00

              7,222.44                    400.00               4,800.00                         12,022.44

              2,685.45                    160.00               2,400.00                           5,085.45

              1,051.40                    120.00               2,400.00                           3,451.40

              1,494.74                    448.42                 448.42                           1,943.16 2,685.45                      

10,480.01

                       -                      250.00               6,750.00                           6,750.00

                       -                      600.00               8,100.00                           8,100.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 30 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

                       -                        99.00               2,606.67                           2,606.67

                 663.35                      91.00                 153.79                             817.14

              1,340.93                    398.00                 270.64                           1,611.57

              5,526.17                    391.00               1,055.70                           6,581.87

              2,487.98                       3.30                 402.46                           2,890.44

                 136.81                          -                         -                               136.81

              2,188.80                          -                         -                             2,188.80

                       -                      133.00                 957.60                             957.60

                   67.30                          -                         -                                 67.30 #REF!

           132,600.00                          -                         -                         132,600.00

165,308.20

-                      99.00                     2,661.12              2,661.12                          
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 31 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

537.00                 91.00                     325.78                862.78                            

753.63                 91.00                     174.72                928.35                            

17,274.40             306.00                   2,582.64              19,857.04                        

6,160.00              4,100.00                1,148.00              7,308.00                          

21,789.20             -                        -                     21,789.20                        

-                      133.00                   18,968.46            18,968.46                        

219.79                 -                        -                     219.79                            

1,513.92              -                        -                     1,513.92                          

6,346.24              82.00                     7,032.32              13,378.56                        

12,747.68             -                        -                     12,747.68                        

-                      10.00                     5,896.00              5,896.00                          

2,619.81              306.00                   391.68                3,011.49                          

              2,640.00                 4,100.00                 492.00                           3,132.00

              6,400.00                          -                         -                             6,400.00

118,674.40                    

                       -                        35.00               2,940.00                           2,940.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 32 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

             16,200.00 115.00               6,900.00                         23,100.00

              5,280.00 115.00               2,760.00                           8,040.00

              3,900.00 80.00               4,800.00                           8,700.00

              1,128.00 90.00               1,080.00                           2,208.00

15,072.00 90.00 8,640.00 23,712.00

7,920.00 500.00 6,000.00 13,920.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 33 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

              5,040.00                          -                         -                             5,040.00

              1,296.00                          -                         -                             1,296.00

              1,296.00                          -                         -                             1,296.00

5,040.00                       5.00 5,040.00 10,080.00

11,707.20                       7.00 10,080.00 21,787.20

4,376.00                      20.00 1,600.00 5,976.00

                 195.00                    100.00                 100.00                             295.00

              1,056.16                          -                         -                             1,056.16 21,123.20

5,331.06 80.00 10,080.00 15,411.06

                 799.65                          -                         -                               799.65

145,657.07
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 34 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

             13,284.00                      30.00               9,720.00                         23,004.00

           151,632.00                      30.00             84,240.00                       235,872.00

44,982.00 34.00 28,322.00 73,304.00

             16,632.00                      38.00               8,208.00                         24,840.00

42,420.00 50.00 20,200.00 62,620.00

 - 50.00 20,200.00 20,200.00

439,840.00

สินทรัพย

 - 40.00 4,160.00              4,160.00                          ถาวร
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 35 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

   

   

                       -                        99.00               5,019.30                           5,019.30

              1,275.69                      91.00                 295.75                           1,571.44

              2,563.54                    398.00                 517.40                           3,080.94

             10,642.99                    391.00               2,033.20                         12,676.19

              7,187.32                       3.30               1,162.65                           8,349.97

                 395.10                          -                         -                               395.10

              6,323.20                          -                         -                             6,323.20

                       -                      133.00               2,766.40                           2,766.40

                 194.42                          -                         -                               194.42 #REF!

              2,578.87                    391.00                 492.66                           3,071.53

              1,146.64                       4.10                 213.69                           1,360.33

              4,414.96                       3.30                 714.18                           5,129.14

                 300.90                          -                         -                               300.90

             10,195.40                          -                         -                           10,195.40
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 36 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

                       -                      133.00               4,460.82                           4,460.82

                 313.70                          -                         -                               313.70 #REF!

              1,904.76                      82.00               2,110.68                           4,015.44

              2,394.67                    391.00                 457.47                           2,852.14

              1,066.56                       4.10                 198.76                           1,265.32

              4,106.92                       3.30                 664.35                           4,771.27

                 279.97                          -                         -                               279.97

              9,484.80                          -                         -                             9,484.80

                       -                      133.00               4,149.60                           4,149.60

                 291.64                          -                         -                               291.64 #REF!

              1,731.60                      82.00               1,918.80                           3,650.40
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 37 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

              7,948.53                      91.00               1,842.75                           9,791.28

             66,314.05                    306.00               9,914.40                         76,228.45

              8,748.00                       5.00               1,620.00                         10,368.00

              4,560.00   -                       -                             4,560.00

                       -                      133.00               1,596.00                           1,596.00

                 112.17   -                       -                               112.17

             51,140.16                          -                         -                           51,140.16

             33,015.02                          -                         -                           33,015.02

              1,358.64                          -                         -                             1,358.64

                       -                        10.00             27,530.00                         27,530.00

           100,232.00                      70.00             26,180.00                       126,412.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 38 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

             18,870.00                      50.00               4,250.00                         23,120.00

              3,240.00                    115.00               1,380.00                           4,620.00

                 780.00                      80.00                 960.00                           1,740.00

                 480.00                       5.00                 480.00                             960.00

                   24.00                          -                         -                                 24.00

                 507.72                      80.00                 960.00                           1,467.72

                   76.15  -  -                               76.15

              2,800.00                      34.00               1,700.00                           4,500.00

             21,329.00                      38.00             10,526.00                         31,855.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 39 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

510,603.95

สินทรัพยถาวร

 - 40.00 3,760.00              3,760.00                          

   

   

   

                       -                        99.00               2,509.65                           2,509.65

                 639.80                      91.00                 148.33                             788.13

              1,281.77                    398.00                 258.70                           1,540.47

              5,321.49                    391.00               1,016.60                           6,338.09

              3,593.66                       3.30                 581.32                           4,174.98

                 197.36                          -                         -                               197.36

              3,161.60                          -                         -                             3,161.60

                       -                      133.00               1,383.20                           1,383.20

                   97.21                          -                         -                                 97.21 #REF!
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 40 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

              2,394.67                    391.00                 457.47                           2,852.14

              1,066.56                       4.10                 198.76                           1,265.32

              4,106.92                       3.30                 664.35                           4,771.27

                 279.97                          -                         -                               279.97

              9,484.80                          -                         -                             9,484.80

                       -                      133.00               4,149.60                           4,149.60

                 291.64                          -                         -                               291.64 #REF!

              1,731.60                      82.00               1,918.80                           3,650.40

             31,962.60                          -                         -                           31,962.60

             30,101.93                          -                         -                           30,101.93

-                      10.00                     20,765.00            20,765.00                        

             57,888.00                      70.00             15,120.00                         73,008.00
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 41 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

             18,870.00                      50.00               4,250.00                         23,120.00

50,996.00 222.00 54,168.00 105,164.00

9,231.00 44.00 7,964.00 17,195.00

3,972.30              99.00                     1,001.88              4,974.18                          

33,157.03             436.00                   7,063.20              40,220.23                        

4,374.00              5.00                      810.00                5,184.00                          

4,332.00              -                        -                     4,332.00                          

106.56                 -                        -                     106.56                            

-                      133.00                   1,516.20              1,516.20                          
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 42 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

             49,410.00                    158.00             25,596.00                         75,006.00

         

             78,240.00                    380.00               4,560.00                         82,800.00

39,252.00 654.00 7,848.00 47,100.00

3,240.00              115.00                   1,380.00              4,620.00                          
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 43 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

780.00                 80.00                     960.00                1,740.00                          

480.00                 5.00                      480.00                960.00                            

24.00                   -                        -                     24.00                              

507.72                 80.00                     960.00                1,467.72                          

76.15                   -                        -                     76.15                              

1,242.00              34.00                     782.00                2,024.00                          

17,556.00             38.00                     8,664.00              26,220.00                        

650,383.40

4,294,737.18

4,294,737.18

1.2954

5,563,402.53
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แบบ ปร.4 แผนท่ี 44 ใน 20 แผน

ม.1 จว.พ.ร. แบบเลขท่ี   

. 63 รหัสงาน 6404121

คาวัสดุและแรงงาน

จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน
 หมายเหตุ

คาแรงงาน

คาใชจาย

1,300.00 - - 1,300.00

1,300.00

5,564,702.53 5,565,400.00              

5,564,700.00 (ปดเศษ) 700.00
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