
แบบ ปร.4 แผนที่ 1 ใน 4 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

1 ซอมโรงทหาร 120 คน หมายเลข 7/22 ( ม.พัน.12 พล.ม.1 )

1.1 งานซอมกระเบื้องมุงหลังคา ดังนี้

     1.1.1 รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา ( ลอนคู, หรือลักษณะใกลเคยีง ) พื้นที่ประมาณ 1,614  ตร.ม.  -  - 25 40,350 40,350

     1.1.2 กระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( หนาไมนอยกวา 5 มม. ) สีเทาซีเมนต 3,551  แผน 58 205,958 21 74,571 280,529

     1.1.3 รื้อครอบมุมลอนคูซเีมนต ของเดิมที่ชํารุด รวมยาวประมาณ 105 ม.  -  - 25 2,625 2,625

     1.1.4 ครอบกระเบื้อง 231 แผน 65 15,015 21 4,851 19,866

     1.1.6 ติดตั้งตะเขลาง พื้นที่ประมาณ 34 ม. 155 5,270 50 1,700 6,970

     1.1.7 แปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3" x 3.00 ม. 30 ทอน 240 7,200 45 1,350 8,550

     1.1.8 อุปกรณยืดกระเบื้อง 7,102  ชุด 5 35,510  -  - 35,510

     1.1.9 ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 1.6 ซม.

            ทับดวยไมไฟ เบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม.

            หนา 1.6 ซม. ความยาวประมาณ 211 ม. 247 52,117      73 15,403 67,520

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1 461,920

1.2 งานซอมฝาชายคา ดังนี้

     1.2.1 รื้อถอนฝาชายคาไฟเบอรซีเมนต หรือ วัสดุแผนพรอมโครงคราวไม 

             พื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม.  -  - 35 5,040 5,040

     1.2.2 ติดตั้งฝาชายคาแผนเรียบไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบ

             สังกะสี @ 0.60 x 0.60  ม.   พื้นที่ประมาณ 144 ตร.ม. 322 46,368      75 10,800 57,168

     1.2.3 สีน้ําพลาสติกอะคริลิคชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปูนใหม ) ก่ึงเงา

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงานโครงการ แผนสํารอง  ประจําปงบประมาณ 2564                                       สถานที่ซอมแซม คายพระยาไชยบูรณ จว.พ.ร.

ผูประมาณการ  ส.อ. สันทัด  เพ็ชรเอี่ยม                                                                หนวย   ม.พัน.12 พล.ม.1 

รายละเอียดรายโครงการ แผนสํารอง  ประจําปงบประมาณ 2564                                 แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ



แบบ ปร.4 แผนที่ 2 ใน 4 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงานโครงการ แผนสํารอง  ประจําปงบประมาณ 2564                                       สถานที่ซอมแซม คายพระยาไชยบูรณ จว.พ.ร.

ผูประมาณการ  ส.อ. สันทัด  เพ็ชรเอี่ยม                                                                หนวย   ม.พัน.12 พล.ม.1 

รายละเอียดรายโครงการ แผนสํารอง  ประจําปงบประมาณ 2564                                 แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

              พ้ืนที่ประมาณ ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 144 ตร.ม. 56 8,064        34 4,896 12,960

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2 75,168

1.3 งานทาสี ดังนี้

     1.3.1 ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน ( รวมรองพื้นปูนเกา ) ก่ึงเงา

            พื้นที่ประมาณ ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 1,055  ตร.ม. 65 68,575 30 31,650 100,225

     1.3.2 ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปูนเกา ) ก่ึงเงา

             พื้นที่ประมาณ  ( พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 978     ตร.ม. 65 63,570      34 33,252 96,822

     1.3.3 ทาสีน้ํามันทาไม ( ทับหนาสีน้ํามัน 2 เที่ยว )

             พื้นที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ( งานใหม ) 243 ตร.ม. 70 17,010      38 9,234 26,244

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3 223,291

รวมคาวัสดุและคาแรงตามขอ 1 760,379

คาแฟคเตอร F 1.3018



แบบ ปร.4 แผนที่ 3 ใน 4 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงานโครงการ แผนสํารอง  ประจําปงบประมาณ 2564                                       สถานที่ซอมแซม คายพระยาไชยบูรณ จว.พ.ร.

ผูประมาณการ  ส.อ. สันทัด  เพ็ชรเอี่ยม                                                                หนวย   ม.พัน.12 พล.ม.1 

รายละเอียดรายโครงการ แผนสํารอง  ประจําปงบประมาณ 2564                                 แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

รวมเปนเงิน 989,861.38     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 989,800

   คาํนวณราคากลางงานกอสราง ฉบับปรับปรุง เดือน ต.ค. 60

2. กําหนดวันแลวเสร็จภายใน 120 วัน

3. เปนการแบงงวดงาน 2 งวด

4. รับรองสภาพงานเปนเวลา 2 ป

หมายเหตุ

1. รายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมสินทรัพยจากการพัสดุมีดังนี้

   1.1 งานนี้เปนคาใชจายตามขอ 1 

   1.2 งานนี้ไมมีสินทรัพยถาวร

7. ผูรับจางจัดทําแผนการใชพัสดุประเภทวสัดุหรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่ใชในงานกอสรางทั้งหมดตามตามสัญญา ภายใน 30วัน

5. งานนี้ประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานกอสรางอาคาร โดยใชตารางภาษีมูลคาเพ่ิม ( VAT ) 7% เงินลวงหนาจาย 15%

   เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู 5% ของกลมบัญชีกลาง

6. ราคาวัสดุจาก สํานักงานพาณิชย จังหวัด อุตรดิตถ ฉบับเดือน พ.ค. 64 และคาแรง/ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ

   1.3 มีวัตถุประสงคเพ่ือซอมปรับปรุงอาคารใหใชการไดดี เพ่ือยืดอายุการใชงานไมนอยกวา 2 ป



แบบ ปร.4 แผนที่ 4 ใน 4 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงานโครงการ แผนสํารอง  ประจําปงบประมาณ 2564                                       สถานที่ซอมแซม คายพระยาไชยบูรณ จว.พ.ร.

ผูประมาณการ  ส.อ. สันทัด  เพ็ชรเอี่ยม                                                                หนวย   ม.พัน.12 พล.ม.1 

รายละเอียดรายโครงการ แผนสํารอง  ประจําปงบประมาณ 2564                                 แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

พ.ต.                             ประธานกรรมการ         ร.ต.                                  กรรมการ         ร.ต.                          กรรมการ  

          ( ทิพย   นาคกล )                                       ( เกรียงศักดิ์  แกวนรินทร )                           ( ชัยกร  มวงเล่ียม )

                   ม.ิย. 64

8. ผูรับจางจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนามในสัญญา

   นับถัดจากวันที่ไดลงนามในสัญญา


