
 แบบ ปร.4 แผนที่ 1 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

1    คา

ใช

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  พื้นที่ประมาณ 163 ตร.ม. - - 25.00 4,075.00 4,075.00 จาย

 - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120 ซม. (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 163 ตร.ม. 159.00 25,917.00 50.00 8,150.00 34,067.00

 - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด  23 x 50 ซม.  (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

 - ติดตั้งครอบโคงตะเขลอนคู ขนาด 23 x 48 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )   

สีเทาซีเมนตพรอมอุปกรณยึดตรึง   ความยาวประมาณ 21 ม. 136.00 2,856.00 45.00 945.00 3,801.00

 - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวย ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.   หนา  1.6  ซม. 

ความยาวประมาณ 45 ม. 182.00 8,190.00 73.00 3,285.00 11,475.00

 - ติดตั้งแปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม. 27 ทอน 381.00 10,287.00 60.00 1,620.00 11,907.00

 - ติดตั้งจันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  11 ทอน 763.00 8,393.00 228.00 2,508.00 10,901.00

77,106.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

งานซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 46/14 ของ ม.2 มีรายการดังนี.้-

1.1 งานหลังคา

1.2 งานฝาเพดาน

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.1



 แบบ ปร.4 แผนที่ 2 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวไมของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. -          -            35.00      2,030.00   2,030.00         

- ติดตั้งฝาชายคาไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. 323.00     18,734.00   75.00      4,350.00   23,084.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ชายคา ) 72 ม. 17.00       1,224.00     40.00      2,880.00   4,104.00         

 - รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นท่ีประมาณ   60 ตร.ม. -          -            35.00      2,100.00   2,100.00         

- ติดตั้งฝาเพดานไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. 323.00     19,380.00   75.00      4,500.00   23,880.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ฝาชั้นบน ) 71 ม. 17.00       1,207.00     40.00      2,840.00   4,047.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.2 59,245.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน (ชั้นลาง)   พื้นท่ีประมาณ 72 ตร.ม. -          -            40.00      2,880.00   2,880.00         

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. - - 30.00 2,520.00 2,520.00

 - ติดตั้งฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.  หนา  0.8  ซม.

ตีทับเกล็ดตามนอนโครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3"  

ตามตั้ง @ 0.50  ม.  ( ผนังรอบอาคารชั้นบน )    พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. 441.00 37,044.00 69.00 5,796.00 42,840.00

 - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 2.50  ม.  เหล็กแกนเสา ขนาด  DB.  12  มม.  

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอกเสา ขนาด RB. 6  มม. ระยะหาง 0.15  ม. (ที่ชํารุด) 5 ตน 590.00 2,950.00 215.00 1,075.00 4,025.00

1.3 งานผนัง ,เสา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 3 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.3 52,265.00

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  5 ชุด -          -            70.00      350.00      350.00           

- ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.80 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 5 ชุด 4,180.00   20,900.00   463.00     2,315.00   23,215.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) ของเดิมที่ชํารุด  11 ชุด -          -            95.00      1,045.00   1,045.00         

 - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4" 

พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.45 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด  

1  1 / 4" x 4" ลูกฟกหนา 1 / 2"  พรอมอุปกรณ  บานพับ , กลอน , มือจับ , 

ขอรับ - ขอสับ 11 ชุด 2,201.00   24,211.00 276.00    3,036.00   27,247.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.4 51,857.00

 - รื้อถอนพ้ืนไมของเดิมที่ชํารุด    พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 25.00 500.00 500.00

 - ติดตั้งพ้ืนไมเนื้อแข็ง ขนาด  1" x 6"   ( ตีชิด )  พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. 1,062.00 21,240.00 80.00 1,600.00 22,840.00

 - ตงไมเนื้อแข็งขนาด  2" x 6" x 4.00  ม.  6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - คานไมเนื้อแข็งขนาด  1  1 / 2" x 8" x 4.00  ม. 6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05  ม. เทคอนกรีตหนา 0.10  ม.

1.4 งานประตู - หนาตาง

1.5 งานพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 4 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด  4.0  มม. 

 @  0.20 x 0.20  ม. (ทางเขา)  พื้นท่ีประมาณ 44 ตร.ม. 336.00 14,784.00 59.00 2,596.00 17,380.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.5 56,584.00

 - แมบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม.  4 ทอน 1,357.00   5,428.00     532.00    2,128.00   7,556.00         

 - ลูกนอนบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 1.00  ม.  22 ทอน 253.00     5,566.00     125.00    2,750.00   8,316.00         

 - ลูกกรงบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 1 1/2"  x 1.00  ม.  44 ทอน 47.00       2,068.00     -         -          2,068.00         

 - ราวบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3"  x 4.00  ม.  4 ทอน 381.00     1,524.00     644.00    2,576.00   4,100.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.6 22,040.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน   พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. -          -            40.00      120.00      120.00           

 - สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   

พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม.  -  - 18.00 126.00      126.00           

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  8" x 8"    รวมปูนทราย

รองพ้ืน  และวัสดุยาแนว  (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม. 301.00     2,107.00     158.00    1,106.00   3,213.00         

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พื้นที่ประมาณ   25 ตร.ม. -          -            20.00      500.00      500.00           

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมปูนทรายรองพ้ืน 

และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ  25 ตร.ม. 283.00     7,075.00     166.00    4,150.00   11,225.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  1 ชุด -          -            70.00      70.00       70.00             

1.6 งานบันได 

1.7 งานหองน้ํา - หองสวม



 แบบ ปร.4 แผนที่ 5 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง

ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ( มอก. ) หนา 3.5 ซม. ชนิดเขาลิ่ม พับข้ึนรูปจากแผน PVC. 

ความหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว 

(INTERLOCKED) ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อรา พรอมกุญแจลูกบิด 1 ชุด 2,250.00   2,250.00     345.00    345.00      2,595.00         

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 1 ชุด - - 140.00 140.00 140.00

 - ติดตั้งโถสวมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาวกดขาง พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด ( วาลวปด-เปดน้ํา, สายน้ําดี ) 1 ชุด 4,321.00 4,321.00 450.00 450.00 4,771.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนังเคลือบขาว 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 2,781.00 2,781.00 450.00 450.00 3,231.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 330.00 330.00 70.00 70.00 400.00

 - ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 1,332.00 1,332.00 70.00 70.00 1,402.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 578.00 578.00 70.00 70.00 648.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 477.00 477.00 120.00 120.00 597.00

 - ติดตั้งที่วางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 247.00 247.00 120.00 120.00 367.00

 - ติดตั้งที่ใสกระดาษชําระ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 256.00 256.00 120.00 120.00 376.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.7 29,781.00

1.8 งานไฟฟา(ชั้นบน)



 แบบ ปร.4 แผนที่ 6 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 13 ชุด - - 35.00 455.00 455.00

  - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ( หองน้ํา ) ขนาด 1 x LED 9 W. มีอายุการใชงาน

ไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอด

กระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 1 ชุด 397.00     397.00       115.00     115.00      512.00           

 - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม. ขนาด 1 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 493.00     5,916.00     115.00     1,380.00   7,296.00         

 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 7 ชุด 73.00 511.00 80.00 560.00 1,071.00

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 3 ชุด 109.00 327.00 90.00 270.00 597.00

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

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 9 ชุด 181.00 1,629.00 90.00 810.00 2,439.00



 แบบ ปร.4 แผนที่ 7 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C  30 ม. 5.66        169.80 5.00        150.00 319.80

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C 45 ม. 8.38        377.10 7.00        315.00 692.10

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 X 4 ตร.มม.

750 V., 70๐C 62 ม. 12.64       783.68 10.00      620.00 1,403.68

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 10 ม. 13.31       133.10       12.00      120.00      253.10           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 28 ม. 20.25       567.00       14.00      392.00      959.00           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF. ขนาด 2 X 4 ตร.มม.

300 V., 70๐C 22 ม. 29.46       648.12 15.00      330.00 978.12

   - ทอรอยสายฟา PVC. สีเหลือง ขนาด   1/2" 10 ทอน 40.95       409.50       80.00      800.00 1,209.50

   - ขอตอตรง PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 4 ตัว 2.95        11.80 - - 11.80

   - ของอ 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 6 ตัว 8.56        51.36 - - 51.36

   - ขอตอสามทาง 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 10 ตัว 12.84       128.40 - - 128.40

   - กลองตอสาย ( SQUARE BOX ) ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว พรอมฝาปด 5 กลอง 40.00       200.00 - - 200.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.8 18,576.86

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค ชนิดทาภายใน (ฝาเพดาน,ผนังหองน้ํา) พื้นท่ีประมาณ 83 ตร.ม. 49.00 4,067.00 28.00 2,324.00 6,391.00

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค (ฝาชายคา,ผนังหองน้ํา,เสา) ทาภายนอก พ้ืนที่ประมาณ 86 ตร.ม. 49.00 4,214.00 31.00 2,666.00 6,880.00

1.9 งานทาสี  



 แบบ ปร.4 แผนที่ 8 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ทาสีน้ํามัน(หนาตาง,ประต)ู  พื้นท่ีประมาณ  (ผนังไม) 37 ตร.ม. 58.00 2,146.00 35.00 1,295.00 3,441.00

   - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. - - 50.00 3,000.00 3,000.00

   - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พื้นท่ีประมาณ  60 ตร.ม. 74.00 4,440.00 45.00 2,700.00 7,140.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.9 26,852.00

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120  ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 155.00 3,565.00 45.00 1,035.00 4,600.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) 

 สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 .ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 19 .ม. 182.00 3,458.00 73.00 1,387.00 4,845.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.1 10,325.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไก ,จันทัน ) 8 ทอน 409.00 3,272.00 210.00 1,680.00 4,952.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 3 ทอน 640.00 1,920.00 340.00 1,020.00 2,940.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 7 ทอน 290.00 2,030.00 101.00 707.00 2,737.00

 1.10.1 งานหลังคา

 1.10.2 งานโครงหลังคา

1.10 หองครัว ขนาด 3.00 x 3.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )



 แบบ ปร.4 แผนที่ 9 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.2 10,629.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.3 5,796.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นท่ีประมาณ 29 ตร.ม. 353.00 10,237.00 250.00 7,250.00 17,487.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนลิ้นคูพรอมเซาะรอง

แตงแนวเรียบสองดาน   พื้นท่ีประมาณ 2 ตร.ม. 348.00 696.00 100.00 200.00 896.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา  6  มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 @ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 4 ตร.ม. 325.00 1,300.00 95.00 380.00 1,680.00

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

ขนาด 6  มม.  @ 0.15  ม.  ( สําหรับกออิฐครึ่งแผน )  ความยาวประมาณ 15 ม. 58.00 870.00 44.00 660.00 1,530.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.4 21,593.00

   - ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  1.00 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

 1.10.3 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 1.10.4 งานฝาผนังและวัสดุปดผิวฝาผนัง

 1.10.5 งานวงกบพรอมบานประตู



 แบบ ปร.4 แผนที่ 10 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  1.00 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 1 ชุด 4,855.00 4,855.00 545.00 545.00 5,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.5 5,400.00

   - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.40 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.70 x 1.10 ม. กรอบบาน

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

พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 2 ชุด 3,344.00 6,688.00 431.00 862.00 7,550.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.6 7,550.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 10 ตร.ม. 346.00 3,460.00 59.00 590.00 4,050.00

 1.10.6 งานวงกบพรอมบานหนาตาง

 1.10.7 งานพื้นและวัสดุปูพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 11 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.7 4,050.00

   - คานคอดิน ค.ส.ล.  ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.   ความยาวประมาณ 15 ม. 617.00 9,255.00 174.00 2,610.00 11,865.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.8 11,865.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอก RB.  6  @  0.15 ม.  6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.9 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.10 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 2 x LED 18 W. 

 1.10.10 งานฐานราก

 1.10.11 งานระบบไฟฟา

 1.10.8 งานคานคอดิน

 1.10.9 งานตอมอ (ความยาวประมาณ 0.50 ม.)



 แบบ ปร.4 แผนที่ 12 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 1,016.00 2,032.00 135.00 270.00 2,302.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 4 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 12.64       75.84         10.00      60.00       135.84           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - ทอเหล็กออน ( FLEXIBLE  CONDUIT ) ขนาด Ø 1/2 นิ้ว  3 ม. 10.00       30.00         11.00      33.00       63.00             

   - EMT  CONNECTOR    ขนาด Ø  1/2 นิ้ว 5 ตัว 3.00        15.00         -         -          15.00             

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR )

พรอมพุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง)

   - ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.



 แบบ ปร.4 แผนที่ 13 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 111.00     111.00       90.00      90.00       201.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.11 3,946.32

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน   พื้นท่ีประมาณ  31 ตร.ม. 49.00 1,519.00 28.00 868.00 2,387.00

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  35 ตร.ม. 49.00 1,715.00 31.00 1,085.00 2,800.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    35 ตร.ม. 43.00 1,505.00 35.00 1,225.00 2,730.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   35 ตร.ม. 34.00 1,190.00 30.00 1,050.00 2,240.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาไม )    10 ตร.ม. 58.00 580.00 35.00 350.00 930.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10.12 11,087.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10 100,041.32

                  สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 36 ตร.ม. 155.00 5,580.00 45.00 1,620.00 7,200.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 7 ม. 131.00 917.00 45.00 315.00 1,232.00

 1.10.12 งานทาสี

1.11 โรงจอดรถ ขนาด 3.50 x 5.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 1.11.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 14 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม. 

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 24 ม. 182.00 4,368.00 73.00 1,752.00 6,120.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.1 14,552.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไกคู ,จันทัน ) 11 ทอน 409.00 4,499.00 210.00 2,310.00 6,809.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 4 ทอน 640.00 2,560.00 340.00 1,360.00 3,920.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 10 ทอน 290.00 2,900.00 101.00 1,010.00 3,910.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.2 14,639.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา 8  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.

( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 5 ตร.ม. 367.00 1,835.00 95.00 475.00 2,310.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.3 2,310.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.4 5,796.00

 1.11.2 งานโครงหลังคา

 1.11.3 งานฝาผนัง

 1.11.4 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 1.11.5 งานพื้นและวัสดุปูพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 15 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 19 ตร.ม. 346.00 6,574.00 59.00 1,121.00 7,695.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.5 7,695.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.  6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.6 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.7 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา

25,000 ชั่วโมงคาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 996.00 1,992.00 135.00 270.00 2,262.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

 1.11.7 งานฐานราก

 1.11.8 งานระบบไฟฟา

 1.11.6 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  



 แบบ ปร.4 แผนที่ 16 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR ) พรอม

พุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.8 3,491.48

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( เสารวมทาผนังไฟเบอรซีเมนต )

พื้นท่ีประมาณ  16 ตร.ม. 49.00 784.00 31.00 496.00 1,280.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    51 ตร.ม. 43.00 2,193.00 35.00 1,785.00 3,978.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   51 ตร.ม. 34.00 1,734.00 30.00 1,530.00 3,264.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11.9 8,522.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11 64,805.48

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1. 559,153.66

 1.11.9 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 17 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

2    คา

ใช

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  พื้นที่ประมาณ 163 ตร.ม. - - 25.00 4,075.00 4,075.00 จาย

 - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120 ซม. (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 163 ตร.ม. 159.00 25,917.00 50.00 8,150.00 34,067.00

 - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด  23 x 50 ซม.  (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

 - ติดตั้งครอบโคงตะเขลอนคู ขนาด 23 x 48 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )   

สีเทาซีเมนตพรอมอุปกรณยึดตรึง   ความยาวประมาณ 21 ม. 136.00 2,856.00 45.00 945.00 3,801.00

 - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวย ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.   หนา  1.6  ซม. 

ความยาวประมาณ 45 ม. 182.00 8,190.00 73.00 3,285.00 11,475.00

 - ติดตั้งแปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม. 27 ทอน 381.00 10,287.00 60.00 1,620.00 11,907.00

 - ติดตั้งจันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  11 ทอน 763.00 8,393.00 228.00 2,508.00 10,901.00

77,106.00

 - รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวไมของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. -          -            35.00      2,030.00   2,030.00         

งานซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 47/14 ของ ม.2 มีรายการดังนี.้-

2.1 งานหลังคา

2.2 งานฝาเพดาน

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.1



 แบบ ปร.4 แผนที่ 18 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

- ติดตั้งฝาชายคาไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. 323.00     18,734.00   75.00      4,350.00   23,084.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ชายคา ) 72 ม. 17.00       1,224.00     40.00      2,880.00   4,104.00         

 - รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นท่ีประมาณ   60 ตร.ม. -          -            35.00      2,100.00   2,100.00         

- ติดตั้งฝาเพดานไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. 323.00     19,380.00   75.00      4,500.00   23,880.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ฝาชั้นบน ) 71 ม. 17.00       1,207.00     40.00      2,840.00   4,047.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.2 59,245.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน (ชั้นลาง)   พื้นท่ีประมาณ 72 ตร.ม. -          -            40.00      2,880.00   2,880.00         

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. - - 30.00 2,520.00 2,520.00

 - ติดตั้งฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.  หนา  0.8  ซม.

ตีทับเกล็ดตามนอนโครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3"  

ตามตั้ง @ 0.50  ม.  ( ผนังรอบอาคารชั้นบน )    พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. 441.00 37,044.00 69.00 5,796.00 42,840.00

2.3 งานผนัง ,เสา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 19 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 2.50  ม.  เหล็กแกนเสา ขนาด  DB.  12  มม.  

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอกเสา ขนาด RB. 6  มม. ระยะหาง 0.15  ม. (ที่ชํารุด) 5 ตน 590.00 2,950.00 215.00 1,075.00 4,025.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.3 52,265.00

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  5 ชุด -          -            70.00      350.00      350.00           

- ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.80 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 5 ชุด 4,180.00   20,900.00   463.00     2,315.00   23,215.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) ของเดิมที่ชํารุด  11 ชุด -          -            95.00      1,045.00   1,045.00         

 - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4" 

พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.45 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด  

1  1 / 4" x 4" ลูกฟกหนา 1 / 2"  พรอมอุปกรณ  บานพับ , กลอน , มือจับ , 

ขอรับ - ขอสับ 11 ชุด 2,201.00   24,211.00 276.00    3,036.00   27,247.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.4 51,857.00

 - รื้อถอนพ้ืนไมของเดิมที่ชํารุด    พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 25.00 500.00 500.00

 - ติดตั้งพ้ืนไมเนื้อแข็ง ขนาด  1" x 6"   ( ตีชิด )  พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. 1,062.00 21,240.00 80.00 1,600.00 22,840.00

 - ตงไมเนื้อแข็งขนาด  2" x 6" x 4.00  ม.  6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

2.4 งานประตู - หนาตาง

2.5 งานพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 20 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - คานไมเนื้อแข็งขนาด  1  1 / 2" x 8" x 4.00  ม. 6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05  ม. เทคอนกรีตหนา 0.10  ม.

เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด  4.0  มม. 

 @  0.20 x 0.20  ม. (ทางเขา)  พื้นท่ีประมาณ 44 ตร.ม. 336.00 14,784.00 59.00 2,596.00 17,380.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.5 56,584.00

 - แมบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม.  4 ทอน 1,357.00   5,428.00     532.00    2,128.00   7,556.00         

 - ลูกนอนบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 1.00  ม.  22 ทอน 253.00     5,566.00     125.00    2,750.00   8,316.00         

 - ลูกกรงบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 1 1/2"  x 1.00  ม.  44 ทอน 47.00       2,068.00     -         -          2,068.00         

 - ราวบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3"  x 4.00  ม.  4 ทอน 381.00     1,524.00     644.00    2,576.00   4,100.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.6 22,040.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน   พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. -          -            40.00      120.00      120.00           

 - สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   

พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม.  -  - 18.00 126.00      126.00           

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  8" x 8"    รวมปูนทราย

รองพ้ืน  และวัสดุยาแนว  (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม. 301.00     2,107.00     158.00    1,106.00   3,213.00         

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พื้นที่ประมาณ   25 ตร.ม. -          -            20.00      500.00      500.00           

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมปูนทรายรองพ้ืน 

2.7 งานหองน้ํา - หองสวม

2.6 งานบันได 



 แบบ ปร.4 แผนที่ 21 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ  25 ตร.ม. 283.00     7,075.00     166.00    4,150.00   11,225.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  1 ชุด -          -            70.00      70.00       70.00             

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง

ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ( มอก. ) หนา 3.5 ซม. ชนิดเขาลิ่ม พับข้ึนรูปจากแผน PVC. 

ความหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว 

(INTERLOCKED) ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อรา พรอมกุญแจลูกบิด 1 ชุด 2,250.00   2,250.00     345.00    345.00      2,595.00         

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 1 ชุด - - 140.00 140.00 140.00

 - ติดตั้งโถสวมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาวกดขาง พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด ( วาลวปด-เปดน้ํา, สายน้ําดี ) 1 ชุด 4,321.00 4,321.00 450.00 450.00 4,771.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนังเคลือบขาว 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 2,781.00 2,781.00 450.00 450.00 3,231.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 330.00 330.00 70.00 70.00 400.00

 - ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 1,332.00 1,332.00 70.00 70.00 1,402.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 578.00 578.00 70.00 70.00 648.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 477.00 477.00 120.00 120.00 597.00

 - ติดตั้งที่วางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 247.00 247.00 120.00 120.00 367.00

 - ติดตั้งที่ใสกระดาษชําระ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 256.00 256.00 120.00 120.00 376.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.7 29,781.00



 แบบ ปร.4 แผนที่ 22 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 13 ชุด - - 35.00 455.00 455.00

  - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ( หองน้ํา ) ขนาด 1 x LED 9 W. มีอายุการใชงาน

ไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอด

กระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 1 ชุด 397.00     397.00       115.00     115.00      512.00           

 - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม. ขนาด 1 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 493.00     5,916.00     115.00     1,380.00   7,296.00         

 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 7 ชุด 73.00 511.00 80.00 560.00 1,071.00

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 3 ชุด 109.00 327.00 90.00 270.00 597.00

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

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 9 ชุด 181.00 1,629.00 90.00 810.00 2,439.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.  

2.8 งานไฟฟา(ชั้นบน)



 แบบ ปร.4 แผนที่ 23 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

750  V.  70°C  30 ม. 5.66        169.80 5.00        150.00 319.80

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C 45 ม. 8.38        377.10 7.00        315.00 692.10

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 X 4 ตร.มม.

750 V., 70๐C 62 ม. 12.64       783.68 10.00      620.00 1,403.68

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 10 ม. 13.31       133.10       12.00      120.00      253.10           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 28 ม. 20.25       567.00       14.00      392.00      959.00           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF. ขนาด 2 X 4 ตร.มม.

300 V., 70๐C 22 ม. 29.46       648.12 15.00      330.00 978.12

   - ทอรอยสายฟา PVC. สีเหลือง ขนาด   1/2" 10 ทอน 40.95       409.50       80.00      800.00 1,209.50

   - ขอตอตรง PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 4 ตัว 2.95        11.80 - - 11.80

   - ของอ 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 6 ตัว 8.56        51.36 - - 51.36

   - ขอตอสามทาง 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 10 ตัว 12.84       128.40 - - 128.40

   - กลองตอสาย ( SQUARE BOX ) ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว พรอมฝาปด 5 กลอง 40.00       200.00 - - 200.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.8 18,576.86

2.9 งานทาสี  



 แบบ ปร.4 แผนที่ 24 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค ชนิดทาภายใน (ฝาเพดาน,ผนังหองน้ํา) พื้นท่ีประมาณ 83 ตร.ม. 49.00 4,067.00 28.00 2,324.00 6,391.00

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค (ฝาชายคา,ผนังหองน้ํา,เสา) ทาภายนอก พ้ืนที่ประมาณ 86 ตร.ม. 49.00 4,214.00 31.00 2,666.00 6,880.00

   - ทาสีน้ํามัน(หนาตาง,ประต)ู  พื้นท่ีประมาณ  (ผนังไม) 37 ตร.ม. 58.00 2,146.00 35.00 1,295.00 3,441.00

   - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. - - 50.00 3,000.00 3,000.00

   - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พื้นท่ีประมาณ  60 ตร.ม. 74.00 4,440.00 45.00 2,700.00 7,140.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.9 26,852.00

                 สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120  ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 155.00 3,565.00 45.00 1,035.00 4,600.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) 

 สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 19 ม. 182.00 3,458.00 73.00 1,387.00 4,845.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.1 10,325.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไก ,จันทัน ) 8 ทอน 409.00 3,272.00 210.00 1,680.00 4,952.00

2.10 หองครัว ขนาด 3.00 x 3.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 2.10.1 งานหลังคา

 2.10.2 งานโครงหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 25 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 3 ทอน 640.00 1,920.00 340.00 1,020.00 2,940.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 7 ทอน 290.00 2,030.00 101.00 707.00 2,737.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.2 10,629.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.3 5,796.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นท่ีประมาณ 29 ตร.ม. 353.00 10,237.00 250.00 7,250.00 17,487.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนลิ้นคูพรอมเซาะรอง

แตงแนวเรียบสองดาน   พื้นท่ีประมาณ 2 ตร.ม. 348.00 696.00 100.00 200.00 896.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา  6  มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 @ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 4 ตร.ม. 325.00 1,300.00 95.00 380.00 1,680.00

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

ขนาด 6  มม.  @ 0.15  ม.  ( สําหรับกออิฐครึ่งแผน )  ความยาวประมาณ 15 ม. 58.00 870.00 44.00 660.00 1,530.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.4 21,593.00

   - ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  1.00 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

 2.10.3 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 2.10.4 งานฝาผนังและวัสดุปดผิวฝาผนัง

 2.10.5 งานวงกบพรอมบานประตู



 แบบ ปร.4 แผนที่ 26 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  1.00 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 1 ชุด 4,855.00 4,855.00 545.00 545.00 5,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.5 5,400.00

   - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.40 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.70 x 1.10 ม. กรอบบาน

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

พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 2 ชุด 3,344.00 6,688.00 431.00 862.00 7,550.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.6 7,550.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 10 ตร.ม. 346.00 3,460.00 59.00 590.00 4,050.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.7 4,050.00

   - คานคอดิน ค.ส.ล.  ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

 2.10.6 งานวงกบพรอมบานหนาตาง

 2.10.7 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 2.10.8 งานคานคอดิน



 แบบ ปร.4 แผนที่ 27 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.   ความยาวประมาณ 15 ม. 617.00 9,255.00 174.00 2,610.00 11,865.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.8 11,865.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอก RB.  6  @  0.15 ม.  6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.9 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.10 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 2 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

 2.10.10 งานฐานราก

 2.10.11 งานระบบไฟฟา

 2.10.9 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  



 แบบ ปร.4 แผนที่ 28 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 1,016.00 2,032.00 135.00 270.00 2,302.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 4 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 12.64       75.84         10.00      60.00       135.84           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 เมตร 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - ทอเหล็กออน ( FLEXIBLE  CONDUIT ) ขนาด Ø 1/2 นิ้ว  3 ม. 10.00       30.00         11.00      33.00       63.00             

   - EMT  CONNECTOR    ขนาด Ø  1/2 นิ้ว 5 ตัว 3.00        15.00         -         -          15.00             

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR )

พรอมพุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง)

   - ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 111.00     111.00       90.00      90.00       201.00           



 แบบ ปร.4 แผนที่ 29 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.11 3,946.32

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน   พื้นท่ีประมาณ  31 ตร.ม. 49.00 1,519.00 28.00 868.00 2,387.00

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  35 ตร.ม. 49.00 1,715.00 31.00 1,085.00 2,800.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    35 ตร.ม. 43.00 1,505.00 35.00 1,225.00 2,730.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   35 ตร.ม. 34.00 1,190.00 30.00 1,050.00 2,240.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาไม )    10 ตร.ม. 58.00 580.00 35.00 350.00 930.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10.12 11,087.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.10 100,041.32

                 สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 36 ตร.ม. 155.00 5,580.00 45.00 1,620.00 7,200.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 7 ม. 131.00 917.00 45.00 315.00 1,232.00

 2.10.12 งานทาสี

2.11 โรงจอดรถ ขนาด 3.50 x 5.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 2.11.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 30 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม. 

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 24 ม. 182.00 4,368.00 73.00 1,752.00 6,120.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.1 14,552.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไกคู ,จันทัน ) 11 ทอน 409.00 4,499.00 210.00 2,310.00 6,809.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 4 ทอน 640.00 2,560.00 340.00 1,360.00 3,920.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 10 ทอน 290.00 2,900.00 101.00 1,010.00 3,910.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.2 14,639.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา 8  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.

( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 5 ตร.ม. 367.00 1,835.00 95.00 475.00 2,310.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.3 2,310.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

 2.11.3 งานฝาผนัง

 2.11.4 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 2.11.2 งานโครงหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 31 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.4 5,796.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 19 ตร.ม. 346.00 6,574.00 59.00 1,121.00 7,695.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.5 7,695.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.  6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.6 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.7 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา

25,000 ชั่วโมงคาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

 2.11.5 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 2.11.7 งานฐานราก

 2.11.8 งานระบบไฟฟา

 2.11.6 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  



 แบบ ปร.4 แผนที่ 32 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 996.00 1,992.00 135.00 270.00 2,262.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR ) พรอม

พุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.8 3,491.48

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( เสารวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  16 ตร.ม. 49.00 784.00 31.00 496.00 1,280.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    51 ตร.ม. 43.00 2,193.00 35.00 1,785.00 3,978.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   51 ตร.ม. 34.00 1,734.00 30.00 1,530.00 3,264.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11.9 8,522.00

 2.11.9 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 33 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2.11 64,805.48

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 2. 559,153.66

3    คา

ใช

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  พื้นที่ประมาณ 163 ตร.ม. - - 25.00 4,075.00 4,075.00 จาย

 - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120 ซม. (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 163 ตร.ม. 159.00 25,917.00 50.00 8,150.00 34,067.00

 - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด  23 x 50 ซม.  (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

 - ติดตั้งครอบโคงตะเขลอนคู ขนาด 23 x 48 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )   

สีเทาซีเมนตพรอมอุปกรณยึดตรึง   ความยาวประมาณ 21 ม. 136.00 2,856.00 45.00 945.00 3,801.00

 - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวย ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.   หนา  1.6  ซม. 

ความยาวประมาณ 45 ม. 182.00 8,190.00 73.00 3,285.00 11,475.00

 - ติดตั้งแปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม. 27 ทอน 381.00 10,287.00 60.00 1,620.00 11,907.00

 - ติดตั้งจันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  11 ทอน 763.00 8,393.00 228.00 2,508.00 10,901.00

77,106.00

งานซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 48/14 ของ ม.2 มีรายการดังนี.้-

3.1 งานหลังคา

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.1



 แบบ ปร.4 แผนที่ 34 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวไมของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. -          -            35.00      2,030.00   2,030.00         

- ติดตั้งฝาชายคาไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. 323.00     18,734.00   75.00      4,350.00   23,084.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ชายคา ) 72 ม. 17.00       1,224.00     40.00      2,880.00   4,104.00         

 - รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นท่ีประมาณ   60 ตร.ม. -          -            35.00      2,100.00   2,100.00         

- ติดตั้งฝาเพดานไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. 323.00     19,380.00   75.00      4,500.00   23,880.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ฝาชั้นบน ) 71 ม. 17.00       1,207.00     40.00      2,840.00   4,047.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.2 59,245.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน (ชั้นลาง)   พื้นท่ีประมาณ 72 ตร.ม. -          -            40.00      2,880.00   2,880.00         

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. - - 30.00 2,520.00 2,520.00

 - ติดตั้งฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.  หนา  0.8  ซม.

3.2 งานฝาเพดาน

3.3 งานผนัง ,เสา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 35 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

ตีทับเกล็ดตามนอนโครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3"  

ตามตั้ง @ 0.50  ม.  ( ผนังรอบอาคารชั้นบน )    พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. 441.00 37,044.00 69.00 5,796.00 42,840.00

 - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 2.50  ม.  เหล็กแกนเสา ขนาด  DB.  12  มม.  

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอกเสา ขนาด RB. 6  มม. ระยะหาง 0.15  ม. (ที่ชํารุด) 5 ตน 590.00 2,950.00 215.00 1,075.00 4,025.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.3 52,265.00

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  5 ชุด -          -            70.00      350.00      350.00           

- ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.80 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 5 ชุด 4,180.00   20,900.00   463.00     2,315.00   23,215.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) ของเดิมที่ชํารุด  11 ชุด -          -            95.00      1,045.00   1,045.00         

 - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4" 

พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.45 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด  

1  1 / 4" x 4" ลูกฟกหนา 1 / 2"  พรอมอุปกรณ  บานพับ , กลอน , มือจับ , 

ขอรับ - ขอสับ 11 ชุด 2,201.00   24,211.00 276.00    3,036.00   27,247.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.4 51,857.00

 - รื้อถอนพ้ืนไมของเดิมที่ชํารุด    พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 25.00 500.00 500.00

3.4 งานประตู - หนาตาง

3.5 งานพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 36 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ติดตั้งพ้ืนไมเนื้อแข็ง ขนาด  1" x 6"   ( ตีชิด )  พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. 1,062.00 21,240.00 80.00 1,600.00 22,840.00

 - ตงไมเนื้อแข็งขนาด  2" x 6" x 4.00  ม.  6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - คานไมเนื้อแข็งขนาด  1  1 / 2" x 8" x 4.00  ม. 6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05  ม. เทคอนกรีตหนา 0.10  ม.

เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด  4.0  มม. 

 @  0.20 x 0.20  ม. (ทางเขา)  พื้นท่ีประมาณ 44 ตร.ม. 336.00 14,784.00 59.00 2,596.00 17,380.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.5 56,584.00

 - แมบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม.  4 ทอน 1,357.00   5,428.00     532.00    2,128.00   7,556.00         

 - ลูกนอนบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 1.00  ม.  22 ทอน 253.00     5,566.00     125.00    2,750.00   8,316.00         

 - ลูกกรงบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 1 1/2"  x 1.00  ม.  44 ทอน 47.00       2,068.00     -         -          2,068.00         

 - ราวบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3"  x 4.00  ม.  4 ทอน 381.00     1,524.00     644.00    2,576.00   4,100.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.6 22,040.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน   พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. -          -            40.00      120.00      120.00           

 - สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   

พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม.  -  - 18.00 126.00      126.00           

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  8" x 8"    รวมปูนทราย

รองพ้ืน  และวัสดุยาแนว  (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม. 301.00     2,107.00     158.00    1,106.00   3,213.00         

3.7 งานหองน้ํา - หองสวม

3.6 งานบันได 



 แบบ ปร.4 แผนที่ 37 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พื้นที่ประมาณ   25 ตร.ม. -          -            20.00      500.00      500.00           

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมปูนทรายรองพ้ืน 

และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ  25 ตร.ม. 283.00     7,075.00     166.00    4,150.00   11,225.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  1 ชุด -          -            70.00      70.00       70.00             

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง

ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ( มอก. ) หนา 3.5 ซม. ชนิดเขาลิ่ม พับข้ึนรูปจากแผน PVC. 

ความหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว 

(INTERLOCKED) ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อรา พรอมกุญแจลูกบิด 1 ชุด 2,250.00   2,250.00     345.00    345.00      2,595.00         

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 1 ชุด - - 140.00 140.00 140.00

 - ติดตั้งโถสวมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาวกดขาง พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด ( วาลวปด-เปดน้ํา, สายน้ําดี ) 1 ชุด 4,321.00 4,321.00 450.00 450.00 4,771.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนังเคลือบขาว 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 2,781.00 2,781.00 450.00 450.00 3,231.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 330.00 330.00 70.00 70.00 400.00

 - ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 1,332.00 1,332.00 70.00 70.00 1,402.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 578.00 578.00 70.00 70.00 648.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 477.00 477.00 120.00 120.00 597.00

 - ติดตั้งที่วางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 247.00 247.00 120.00 120.00 367.00



 แบบ ปร.4 แผนที่ 38 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ติดตั้งที่ใสกระดาษชําระ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 256.00 256.00 120.00 120.00 376.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.7 29,781.00

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 13 ชุด - - 35.00 455.00 455.00

  - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ( หองน้ํา ) ขนาด 1 x LED 9 W. มีอายุการใชงาน

ไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอด

กระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 1 ชุด 397.00     397.00       115.00     115.00      512.00           

 - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม. ขนาด 1 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 493.00     5,916.00     115.00     1,380.00   7,296.00         

 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 7 ชุด 73.00 511.00 80.00 560.00 1,071.00

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 3 ชุด 109.00 327.00 90.00 270.00 597.00

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

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

3.8 งานไฟฟา(ชั้นบน)



 แบบ ปร.4 แผนที่ 39 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 9 ชุด 181.00 1,629.00 90.00 810.00 2,439.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C  30 ม. 5.66        169.80 5.00        150.00 319.80

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C 45 ม. 8.38        377.10 7.00        315.00 692.10

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 X 4 ตร.มม.

750 V., 70๐C 62 ม. 12.64       783.68 10.00      620.00 1,403.68

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 10 ม. 13.31       133.10       12.00      120.00      253.10           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 28 ม. 20.25       567.00       14.00      392.00      959.00           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF. ขนาด 2 X 4 ตร.มม.

300 V., 70๐C 22 ม. 29.46       648.12 15.00      330.00 978.12

   - ทอรอยสายฟา PVC. สีเหลือง ขนาด   1/2" 10 ทอน 40.95       409.50       80.00      800.00 1,209.50

   - ขอตอตรง PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 4 ตัว 2.95        11.80 - - 11.80

   - ของอ 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 6 ตัว 8.56        51.36 - - 51.36

   - ขอตอสามทาง 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 10 ตัว 12.84       128.40 - - 128.40

   - กลองตอสาย ( SQUARE BOX ) ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว พรอมฝาปด 5 กลอง 40.00       200.00 - - 200.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.8 18,576.86



 แบบ ปร.4 แผนที่ 40 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค ชนิดทาภายใน (ฝาเพดาน,ผนังหองน้ํา) พื้นท่ีประมาณ 83 ตร.ม. 49.00 4,067.00 28.00 2,324.00 6,391.00

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค (ฝาชายคา,ผนังหองน้ํา,เสา) ทาภายนอก พ้ืนที่ประมาณ 86 ตร.ม. 49.00 4,214.00 31.00 2,666.00 6,880.00

   - ทาสีน้ํามัน(หนาตาง,ประต)ู  พื้นท่ีประมาณ  (ผนังไม) 37 ตร.ม. 58.00 2,146.00 35.00 1,295.00 3,441.00

   - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. - - 50.00 3,000.00 3,000.00

   - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พื้นท่ีประมาณ  60 ตร.ม. 74.00 4,440.00 45.00 2,700.00 7,140.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.9 26,852.00

                 สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120  ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 155.00 3,565.00 45.00 1,035.00 4,600.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) 

 สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 19 ม. 182.00 3,458.00 73.00 1,387.00 4,845.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.1 10,325.00

3.9 งานทาสี  

3.10 หองครัว ขนาด 3.00 x 3.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 3.10.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 41 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไก ,จันทัน ) 8 ทอน 409.00 3,272.00 210.00 1,680.00 4,952.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 3 ทอน 640.00 1,920.00 340.00 1,020.00 2,940.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 7 ทอน 290.00 2,030.00 101.00 707.00 2,737.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.2 10,629.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.3 5,796.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นท่ีประมาณ 29 ตร.ม. 353.00 10,237.00 250.00 7,250.00 17,487.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนลิ้นคูพรอมเซาะรอง

แตงแนวเรียบสองดาน   พื้นท่ีประมาณ 2 ตร.ม. 348.00 696.00 100.00 200.00 896.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา  6  มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 @ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 4 ตร.ม. 325.00 1,300.00 95.00 380.00 1,680.00

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

ขนาด 6  มม.  @ 0.15  ม.  ( สําหรับกออิฐครึ่งแผน )  ความยาวประมาณ 15 ม. 58.00 870.00 44.00 660.00 1,530.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.4 21,593.00

 3.10.2 งานโครงหลังคา

 3.10.3 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 3.10.4 งานฝาผนังและวัสดุปดผิวฝาผนัง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 42 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  1.00 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  1.00 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 1 ชุด 4,855.00 4,855.00 545.00 545.00 5,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.5 5,400.00

   - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.40 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.70 x 1.10 ม. กรอบบาน

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

พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 2 ชุด 3,344.00 6,688.00 431.00 862.00 7,550.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.6 7,550.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 10 ตร.ม. 346.00 3,460.00 59.00 590.00 4,050.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.7 4,050.00

 3.10.6 งานวงกบพรอมบานหนาตาง

 3.10.8 งานคานคอดิน

 3.10.7 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 3.10.5 งานวงกบพรอมบานประตู



 แบบ ปร.4 แผนที่ 43 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - คานคอดิน ค.ส.ล.  ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.   15 ม. 617.00 9,255.00 174.00 2,610.00 11,865.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.8 11,865.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอก RB.  6  @  0.15 ม.  ความยาวประมาณ 6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.9 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.10 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 2 x LED 18 W. 

 3.10.9 งานตอมอ (ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 3.10.10 งานฐานราก

 3.10.11 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 44 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 1,016.00 2,032.00 135.00 270.00 2,302.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 4 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 12.64       75.84         10.00      60.00       135.84           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - ทอเหล็กออน ( FLEXIBLE  CONDUIT ) ขนาด Ø 1/2 นิ้ว  3 ม. 10.00       30.00         11.00      33.00       63.00             

   - EMT  CONNECTOR    ขนาด Ø  1/2 นิ้ว 5 ตัว 3.00        15.00         -         -          15.00             

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR )

พรอมพุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง)

   - ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.



 แบบ ปร.4 แผนที่ 45 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 111.00     111.00       90.00      90.00       201.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.11 3,946.32

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน   พื้นท่ีประมาณ  31 ตร.ม. 49.00 1,519.00 28.00 868.00 2,387.00

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  35 ตร.ม. 49.00 1,715.00 31.00 1,085.00 2,800.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    35 ตร.ม. 43.00 1,505.00 35.00 1,225.00 2,730.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   35 ตร.ม. 34.00 1,190.00 30.00 1,050.00 2,240.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาไม )    10 ตร.ม. 58.00 580.00 35.00 350.00 930.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10.12 11,087.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.10 100,041.32

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 36 ตร.ม. 155.00 5,580.00 45.00 1,620.00 7,200.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  

 3.10.12 งานทาสี

3.11 โรงจอดรถ ขนาด 3.50 x 5.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 3.11.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 46 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 7 ม. 131.00 917.00 45.00 315.00 1,232.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม. 

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 24 ม. 182.00 4,368.00 73.00 1,752.00 6,120.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.1 14,552.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไกคู ,จันทัน ) 11 ทอน 409.00 4,499.00 210.00 2,310.00 6,809.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 4 ทอน 640.00 2,560.00 340.00 1,360.00 3,920.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 10 ทอน 290.00 2,900.00 101.00 1,010.00 3,910.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.2 14,639.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา 8  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.

( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 5 ตร.ม. 367.00 1,835.00 95.00 475.00 2,310.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.3 2,310.00

 3.11.3 งานฝาผนัง

 3.11.4 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 3.11.2 งานโครงหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 47 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.4 5,796.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 19 ตร.ม. 346.00 6,574.00 59.00 1,121.00 7,695.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.5 7,695.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.6 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.7 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา

 3.11.5 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 3.11.6 งานตอมอ  ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.) 

 3.11.7 งานฐานราก

 3.11.8 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 48 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

25,000 ชั่วโมงคาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 996.00 1,992.00 135.00 270.00 2,262.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR ) พรอม

พุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.8 3,491.48

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( เสารวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  16 ตร.ม. 49.00 784.00 31.00 496.00 1,280.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    51 ตร.ม. 43.00 2,193.00 35.00 1,785.00 3,978.00

 3.11.9 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 49 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   51 ตร.ม. 34.00 1,734.00 30.00 1,530.00 3,264.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11.9 8,522.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3.11 64,805.48

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 3. 559,153.66

4    คา

ใช

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  พื้นที่ประมาณ 163 ตร.ม. - - 25.00 4,075.00 4,075.00 จาย

 - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120 ซม. (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 163 ตร.ม. 159.00 25,917.00 50.00 8,150.00 34,067.00

 - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด  23 x 50 ซม.  (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

 - ติดตั้งครอบโคงตะเขลอนคู ขนาด 23 x 48 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )   

สีเทาซีเมนตพรอมอุปกรณยึดตรึง   ความยาวประมาณ 21 ม. 136.00 2,856.00 45.00 945.00 3,801.00

 - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวย ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.   หนา  1.6  ซม. 

ความยาวประมาณ 45 ม. 182.00 8,190.00 73.00 3,285.00 11,475.00

 - ติดตั้งแปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม. 27 ทอน 381.00 10,287.00 60.00 1,620.00 11,907.00

งานซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 52/11 ของ ม.2 มีรายการดังนี.้-

4.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 50 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ติดตั้งจันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  11 ทอน 763.00 8,393.00 228.00 2,508.00 10,901.00

77,106.00

 - รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวไมของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. -          -            35.00      2,030.00   2,030.00         

- ติดตั้งฝาชายคาไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. 323.00     18,734.00   75.00      4,350.00   23,084.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ชายคา ) 72 ม. 17.00       1,224.00     40.00      2,880.00   4,104.00         

 - รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นท่ีประมาณ   60 ตร.ม. -          -            35.00      2,100.00   2,100.00         

- ติดตั้งฝาเพดานไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. 323.00     19,380.00   75.00      4,500.00   23,880.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ฝาชั้นบน ) 71 ม. 17.00       1,207.00     40.00      2,840.00   4,047.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.2 59,245.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน (ชั้นลาง)   พื้นท่ีประมาณ 72 ตร.ม. -          -            40.00      2,880.00   2,880.00         

4.2 งานฝาเพดาน

4.3 งานผนัง ,เสา

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.1



 แบบ ปร.4 แผนที่ 51 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. - - 30.00 2,520.00 2,520.00

 - ติดตั้งฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.  หนา  0.8  ซม.

ตีทับเกล็ดตามนอนโครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3"  

ตามตั้ง @ 0.50  ม.  ( ผนังรอบอาคารชั้นบน )    พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. 441.00 37,044.00 69.00 5,796.00 42,840.00

 - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 2.50  ม.  เหล็กแกนเสา ขนาด  DB.  12  มม.  

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอกเสา ขนาด RB. 6  มม. ระยะหาง 0.15  ม. (ที่ชํารุด) 5 ตน 590.00 2,950.00 215.00 1,075.00 4,025.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.3 52,265.00

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  5 ชุด -          -            70.00      350.00      350.00           

- ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.80 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 5 ชุด 4,180.00   20,900.00   463.00     2,315.00   23,215.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) ของเดิมที่ชํารุด  11 ชุด -          -            95.00      1,045.00   1,045.00         

 - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4" 

พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.45 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด  

1  1 / 4" x 4" ลูกฟกหนา 1 / 2"  พรอมอุปกรณ  บานพับ , กลอน , มือจับ , 

ขอรับ - ขอสับ 11 ชุด 2,201.00   24,211.00 276.00    3,036.00   27,247.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.4 51,857.00

4.4 งานประตู - หนาตาง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 52 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - รื้อถอนพ้ืนไมของเดิมที่ชํารุด    พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 25.00 500.00 500.00

 - ติดตั้งพ้ืนไมเนื้อแข็ง ขนาด  1" x 6"   ( ตีชิด )  พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. 1,062.00 21,240.00 80.00 1,600.00 22,840.00

 - ตงไมเนื้อแข็งขนาด  2" x 6" x 4.00  ม.  6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - คานไมเนื้อแข็งขนาด  1  1 / 2" x 8" x 4.00  ม. 6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05  ม. เทคอนกรีตหนา 0.10  ม.

เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด  4.0  มม. 

 @  0.20 x 0.20  ม. (ทางเขา)  พื้นท่ีประมาณ 44 ตร.ม. 336.00 14,784.00 59.00 2,596.00 17,380.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.5 56,584.00

 - แมบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม.  4 ทอน 1,357.00   5,428.00     532.00    2,128.00   7,556.00         

 - ลูกนอนบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 1.00  ม.  22 ทอน 253.00     5,566.00     125.00    2,750.00   8,316.00         

 - ลูกกรงบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 1 1/2"  x 1.00  ม.  44 ทอน 47.00       2,068.00     -         -          2,068.00         

 - ราวบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3"  x 4.00  ม.  4 ทอน 381.00     1,524.00     644.00    2,576.00   4,100.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.6 22,040.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน   พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. -          -            40.00      120.00      120.00           

 - สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   

พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม.  -  - 18.00 126.00      126.00           

4.5 งานพื้น

4.6 งานบันได 

4.7 งานหองน้ํา - หองสวม



 แบบ ปร.4 แผนที่ 53 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  8" x 8"    รวมปูนทราย

รองพ้ืน  และวัสดุยาแนว  (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม. 301.00     2,107.00     158.00    1,106.00   3,213.00         

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พื้นที่ประมาณ   25 ตร.ม. -          -            20.00      500.00      500.00           

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมปูนทรายรองพ้ืน 

และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ  25 ตร.ม. 283.00     7,075.00     166.00    4,150.00   11,225.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  1 ชุด -          -            70.00      70.00       70.00             

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง

ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ( มอก. ) หนา 3.5 ซม. ชนิดเขาลิ่ม พับข้ึนรูปจากแผน PVC. 

ความหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว 

(INTERLOCKED) ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อรา พรอมกุญแจลูกบิด 1 ชุด 2,250.00   2,250.00     345.00    345.00      2,595.00         

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 1 ชุด - - 140.00 140.00 140.00

 - ติดตั้งโถสวมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาวกดขาง พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด ( วาลวปด-เปดน้ํา, สายน้ําดี ) 1 ชุด 4,321.00 4,321.00 450.00 450.00 4,771.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนังเคลือบขาว 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 2,781.00 2,781.00 450.00 450.00 3,231.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 330.00 330.00 70.00 70.00 400.00

 - ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 1,332.00 1,332.00 70.00 70.00 1,402.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 578.00 578.00 70.00 70.00 648.00
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สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 477.00 477.00 120.00 120.00 597.00

 - ติดตั้งที่วางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 247.00 247.00 120.00 120.00 367.00

 - ติดตั้งที่ใสกระดาษชําระ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 256.00 256.00 120.00 120.00 376.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.7 29,781.00

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 13 ชุด - - 35.00 455.00 455.00

  - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ( หองน้ํา ) ขนาด 1 x LED 9 W. มีอายุการใชงาน

ไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอด

กระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 1 ชุด 397.00     397.00       115.00     115.00      512.00           

 - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม. ขนาด 1 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 493.00     5,916.00     115.00     1,380.00   7,296.00         

 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 7 ชุด 73.00 511.00 80.00 560.00 1,071.00

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 3 ชุด 109.00 327.00 90.00 270.00 597.00

4.8 งานไฟฟา(ชั้นบน)
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สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

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

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 9 ชุด 181.00 1,629.00 90.00 810.00 2,439.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C  30 ม. 5.66        169.80 5.00        150.00 319.80

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C 45 ม. 8.38        377.10 7.00        315.00 692.10

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 X 4 ตร.มม.

750 V., 70๐C 62 ม. 12.64       783.68 10.00      620.00 1,403.68

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 10 ม. 13.31       133.10       12.00      120.00      253.10           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 28 ม. 20.25       567.00       14.00      392.00      959.00           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF. ขนาด 2 X 4 ตร.มม.

300 V., 70๐C 22 ม. 29.46       648.12 15.00      330.00 978.12

   - ทอรอยสายฟา PVC. สีเหลือง ขนาด   1/2" 10 ทอน 40.95       409.50       80.00      800.00 1,209.50

   - ขอตอตรง PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 4 ตัว 2.95        11.80 - - 11.80

   - ของอ 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 6 ตัว 8.56        51.36 - - 51.36

   - ขอตอสามทาง 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 10 ตัว 12.84       128.40 - - 128.40
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สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - กลองตอสาย ( SQUARE BOX ) ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว พรอมฝาปด 5 กลอง 40.00       200.00 - - 200.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.8 18,576.86

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค ชนิดทาภายใน (ฝาเพดาน,ผนังหองน้ํา) พื้นท่ีประมาณ 83 ตร.ม. 49.00 4,067.00 28.00 2,324.00 6,391.00

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค (ฝาชายคา,ผนังหองน้ํา,เสา) ทาภายนอก พ้ืนที่ประมาณ 86 ตร.ม. 49.00 4,214.00 31.00 2,666.00 6,880.00

   - ทาสีน้ํามัน(หนาตาง,ประต)ู  พื้นท่ีประมาณ  (ผนังไม) 37 ตร.ม. 58.00 2,146.00 35.00 1,295.00 3,441.00

   - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. - - 50.00 3,000.00 3,000.00

   - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พื้นท่ีประมาณ  60 ตร.ม. 74.00 4,440.00 45.00 2,700.00 7,140.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.9 26,852.00

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120  ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 155.00 3,565.00 45.00 1,035.00 4,600.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) 

 สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

 4.10.1 งานหลังคา

4.9 งานทาสี  

4.10 หองครัว ขนาด 3.00 x 3.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )
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สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

ความยาวประมาณ 19 ม. 182.00 3,458.00 73.00 1,387.00 4,845.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.1 10,325.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไก ,จันทัน ) 8 ทอน 409.00 3,272.00 210.00 1,680.00 4,952.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 3 ทอน 640.00 1,920.00 340.00 1,020.00 2,940.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 7 ทอน 290.00 2,030.00 101.00 707.00 2,737.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.2 10,629.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.3 5,796.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นท่ีประมาณ 29 ตร.ม. 353.00 10,237.00 250.00 7,250.00 17,487.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนลิ้นคูพรอมเซาะรอง

แตงแนวเรียบสองดาน   พื้นท่ีประมาณ 2 ตร.ม. 348.00 696.00 100.00 200.00 896.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา  6  มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 4.10.4 งานฝาผนังและวัสดุปดผิวฝาผนัง

 4.10.2 งานโครงหลังคา

 4.10.3 งานโครงสราง ค.ส.ล.
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สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 @ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 4 ตร.ม. 325.00 1,300.00 95.00 380.00 1,680.00

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

ขนาด 6  มม.  @ 0.15  ม.  ( สําหรับกออิฐครึ่งแผน )  ความยาวประมาณ 15 ม. 58.00 870.00 44.00 660.00 1,530.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.4 21,593.00

   - ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  1.00 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  1.00 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 1 ชุด 4,855.00 4,855.00 545.00 545.00 5,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.5 5,400.00

   - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.40 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.70 x 1.10 ม. กรอบบาน

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

 4.10.5 งานวงกบพรอมบานประตู

 4.10.6 งานวงกบพรอมบานหนาตาง
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ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 2 ชุด 3,344.00 6,688.00 431.00 862.00 7,550.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.6 7,550.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 10 ตร.ม. 346.00 3,460.00 59.00 590.00 4,050.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.7 4,050.00

   - คานคอดิน ค.ส.ล.  ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.   ความยาวประมาณ 15 ม. 617.00 9,255.00 174.00 2,610.00 11,865.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.8 11,865.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอก RB.  6  @  0.15 ม.  6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.9 966.00

 4.10.7 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 4.10.8 งานคานคอดิน

 4.10.9 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)

 4.10.10 งานฐานราก



 แบบ ปร.4 แผนที่ 60 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.10 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 2 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 1,016.00 2,032.00 135.00 270.00 2,302.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 4 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 12.64       75.84         10.00      60.00       135.84           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - ทอเหล็กออน ( FLEXIBLE  CONDUIT ) ขนาด Ø 1/2 นิ้ว  3 ม. 10.00       30.00         11.00      33.00       63.00             

   - EMT  CONNECTOR    ขนาด Ø  1/2 นิ้ว 5 ตัว 3.00        15.00         -         -          15.00             

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

 4.10.11 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 61 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR )

พรอมพุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง)

   - ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 111.00     111.00       90.00      90.00       201.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.11 3,946.32

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน   พื้นท่ีประมาณ  31 ตร.ม. 49.00 1,519.00 28.00 868.00 2,387.00

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  35 ตร.ม. 49.00 1,715.00 31.00 1,085.00 2,800.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    35 ตร.ม. 43.00 1,505.00 35.00 1,225.00 2,730.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   35 ตร.ม. 34.00 1,190.00 30.00 1,050.00 2,240.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาไม )    10 ตร.ม. 58.00 580.00 35.00 350.00 930.00

 4.10.12 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 62 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10.12 11,087.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.10 100,041.32

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 36 ตร.ม. 155.00 5,580.00 45.00 1,620.00 7,200.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 7 .ม. 131.00 917.00 45.00 315.00 1,232.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม. 

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 24 .ม. 182.00 4,368.00 73.00 1,752.00 6,120.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.1 14,552.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไกคู ,จันทัน ) 11 ทอน 409.00 4,499.00 210.00 2,310.00 6,809.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 4 ทอน 640.00 2,560.00 340.00 1,360.00 3,920.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 10 ทอน 290.00 2,900.00 101.00 1,010.00 3,910.00

4.11 โรงจอดรถ ขนาด 3.50 x 5.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 4.11.1 งานหลังคา

 4.11.2 งานโครงหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 63 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.2 14,639.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา 8  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.

( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 5 ตร.ม. 367.00 1,835.00 95.00 475.00 2,310.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.3 2,310.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.4 5,796.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 19 ตร.ม. 346.00 6,574.00 59.00 1,121.00 7,695.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.5 7,695.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.6 966.00

 4.11.5 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 4.11.6 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 4.11.3 งานฝาผนัง

 4.11.4 งานโครงสราง ค.ส.ล.



 แบบ ปร.4 แผนที่ 64 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.7 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา

25,000 ชั่วโมงคาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 996.00 1,992.00 135.00 270.00 2,262.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

 4.11.7 งานฐานราก

 4.11.8 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 65 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR ) พรอม

พุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.8 3,491.48

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( เสารวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  16 ตร.ม. 49.00 784.00 31.00 496.00 1,280.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    51 ตร.ม. 43.00 2,193.00 35.00 1,785.00 3,978.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   51 ตร.ม. 34.00 1,734.00 30.00 1,530.00 3,264.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11.9 8,522.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4.11 64,805.48

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 4. 559,153.66

 4.11.9 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 66 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

5    คา

ใช

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  พื้นที่ประมาณ 163 ตร.ม. - - 25.00 4,075.00 4,075.00 จาย

 - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120 ซม. (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 163 ตร.ม. 159.00 25,917.00 50.00 8,150.00 34,067.00

 - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด  23 x 50 ซม.  (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

 - ติดตั้งครอบโคงตะเขลอนคู ขนาด 23 x 48 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )   

สีเทาซีเมนตพรอมอุปกรณยึดตรึง   ความยาวประมาณ 21 ม. 136.00 2,856.00 45.00 945.00 3,801.00

 - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวย ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.   หนา  1.6  ซม. 

ความยาวประมาณ 45 ม. 182.00 8,190.00 73.00 3,285.00 11,475.00

งานซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 53/11 ของ ม.2 มีรายการดังนี.้-

5.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 67 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ติดตั้งแปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม. 27 ทอน 381.00 10,287.00 60.00 1,620.00 11,907.00

 - ติดตั้งจันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  11 ทอน 763.00 8,393.00 228.00 2,508.00 10,901.00

77,106.00

 - รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวไมของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. -          -            35.00      2,030.00   2,030.00         

- ติดตั้งฝาชายคาไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. 323.00     18,734.00   75.00      4,350.00   23,084.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ชายคา ) 72 ม. 17.00       1,224.00     40.00      2,880.00   4,104.00         

 - รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นท่ีประมาณ   60 ตร.ม. -          -            35.00      2,100.00   2,100.00         

- ติดตั้งฝาเพดานไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. 323.00     19,380.00   75.00      4,500.00   23,880.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ฝาชั้นบน ) 71 ม. 17.00       1,207.00     40.00      2,840.00   4,047.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.2 59,245.00

5.2 งานฝาเพดาน

5.3 งานผนัง ,เสา

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.1



 แบบ ปร.4 แผนที่ 68 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. - - 30.00 2,520.00 2,520.00

 - ติดตั้งฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.  หนา  0.8  ซม.

ตีทับเกล็ดตามนอนโครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3"  

ตามตั้ง @ 0.50  ม.  ( ผนังรอบอาคารชั้นบน )    พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. 441.00 37,044.00 69.00 5,796.00 42,840.00

 - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 2.50  ม.  เหล็กแกนเสา ขนาด  DB.  12  มม.  

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอกเสา ขนาด RB. 6  มม. ระยะหาง 0.15  ม. (ที่ชํารุด) 5 ตน 590.00 2,950.00 215.00 1,075.00 4,025.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.3 49,385.00

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  5 ชุด -          -            70.00      350.00      350.00           

- ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.80 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 5 ชุด 4,180.00   20,900.00   463.00     2,315.00   23,215.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) ของเดิมที่ชํารุด  11 ชุด -          -            95.00      1,045.00   1,045.00         

 - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4" 

พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.45 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด  

1  1 / 4" x 4" ลูกฟกหนา 1 / 2"  พรอมอุปกรณ  บานพับ , กลอน , มือจับ , 

ขอรับ - ขอสับ 11 ชุด 2,201.00   24,211.00 276.00    3,036.00   27,247.00

5.4 งานประตู - หนาตาง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 69 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.4 51,857.00

 - รื้อถอนพ้ืนไมของเดิมที่ชํารุด    พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 25.00 500.00 500.00

 - ติดตั้งพ้ืนไมเนื้อแข็ง ขนาด  1" x 6"   ( ตีชิด )  พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. 1,062.00 21,240.00 80.00 1,600.00 22,840.00

 - ตงไมเนื้อแข็งขนาด  2" x 6" x 4.00  ม.  6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - คานไมเนื้อแข็งขนาด  1  1 / 2" x 8" x 4.00  ม. 6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05  ม. เทคอนกรีตหนา 0.10  ม.

เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด  4.0  มม. 

 @  0.20 x 0.20  ม. (ทางเขา)  พื้นท่ีประมาณ 44 ตร.ม. 336.00 14,784.00 59.00 2,596.00 17,380.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.5 56,584.00

 - แมบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม.  4 ทอน 1,357.00   5,428.00     532.00    2,128.00   7,556.00         

 - ลูกนอนบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 1.00  ม.  22 ทอน 253.00     5,566.00     125.00    2,750.00   8,316.00         

 - ลูกกรงบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 1 1/2"  x 1.00  ม.  44 ทอน 47.00       2,068.00     -         -          2,068.00         

 - ราวบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3"  x 4.00  ม.  4 ทอน 381.00     1,524.00     644.00    2,576.00   4,100.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.6 22,040.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน   พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. -          -            40.00      120.00      120.00           

 - สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   

5.5 งานพื้น

5.6 งานบันได 

5.7 งานหองน้ํา - หองสวม



 แบบ ปร.4 แผนที่ 70 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม.  -  - 18.00 126.00      126.00           

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  8" x 8"    รวมปูนทราย

รองพ้ืน  และวัสดุยาแนว  (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม. 301.00     2,107.00     158.00    1,106.00   3,213.00         

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พื้นที่ประมาณ   25 ตร.ม. -          -            20.00      500.00      500.00           

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมปูนทรายรองพ้ืน 

และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ  25 ตร.ม. 283.00     7,075.00     166.00    4,150.00   11,225.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  1 ชุด -          -            70.00      70.00       70.00             

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง

ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ( มอก. ) หนา 3.5 ซม. ชนิดเขาลิ่ม พับข้ึนรูปจากแผน PVC. 

ความหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว 

(INTERLOCKED) ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อรา พรอมกุญแจลูกบิด 1 ชุด 2,250.00   2,250.00     345.00    345.00      2,595.00         

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 1 ชุด - - 140.00 140.00 140.00

 - ติดตั้งโถสวมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาวกดขาง พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด ( วาลวปด-เปดน้ํา, สายน้ําดี ) 1 ชุด 4,321.00 4,321.00 450.00 450.00 4,771.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนังเคลือบขาว 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 2,781.00 2,781.00 450.00 450.00 3,231.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 330.00 330.00 70.00 70.00 400.00

 - ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 1,332.00 1,332.00 70.00 70.00 1,402.00
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 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 578.00 578.00 70.00 70.00 648.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 477.00 477.00 120.00 120.00 597.00

 - ติดตั้งที่วางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 247.00 247.00 120.00 120.00 367.00

 - ติดตั้งที่ใสกระดาษชําระ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 256.00 256.00 120.00 120.00 376.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.7 29,781.00

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 13 ชุด - - 35.00 455.00 455.00

  - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ( หองน้ํา ) ขนาด 1 x LED 9 W. มีอายุการใชงาน

ไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอด

กระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 1 ชุด 397.00     397.00       115.00     115.00      512.00           

 - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม. ขนาด 1 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 493.00     5,916.00     115.00     1,380.00   7,296.00         

 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 7 ชุด 73.00 511.00 80.00 560.00 1,071.00

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

5.8 งานไฟฟา(ชั้นบน)
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(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 3 ชุด 109.00 327.00 90.00 270.00 597.00

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

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 9 ชุด 181.00 1,629.00 90.00 810.00 2,439.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C  30 ม. 5.66        169.80 5.00        150.00 319.80

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C 45 ม. 8.38        377.10 7.00        315.00 692.10

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 X 4 ตร.มม.

750 V., 70๐C 62 ม. 12.64       783.68 10.00      620.00 1,403.68

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 10 ม. 13.31       133.10       12.00      120.00      253.10           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 28 ม. 20.25       567.00       14.00      392.00      959.00           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF. ขนาด 2 X 4 ตร.มม.

300 V., 70๐C 22 ม. 29.46       648.12 15.00      330.00 978.12

   - ทอรอยสายฟา PVC. สีเหลือง ขนาด   1/2" 10 ทอน 40.95       409.50       80.00      800.00 1,209.50

   - ขอตอตรง PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 4 ตัว 2.95        11.80 - - 11.80

   - ของอ 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 6 ตัว 8.56        51.36 - - 51.36
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   - ขอตอสามทาง 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 10 ตัว 12.84       128.40 - - 128.40

   - กลองตอสาย ( SQUARE BOX ) ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว พรอมฝาปด 5 กลอง 40.00       200.00 - - 200.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.8 18,576.86

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค ชนิดทาภายใน (ฝาเพดาน,ผนังหองน้ํา) พื้นท่ีประมาณ 83 ตร.ม. 49.00 4,067.00 28.00 2,324.00 6,391.00

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค (ฝาชายคา,ผนังหองน้ํา,เสา) ทาภายนอก พ้ืนที่ประมาณ 86 ตร.ม. 49.00 4,214.00 31.00 2,666.00 6,880.00

   - ทาสีน้ํามัน(หนาตาง,ประต)ู  พื้นท่ีประมาณ  (ผนังไม) 37 ตร.ม. 58.00 2,146.00 35.00 1,295.00 3,441.00

   - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. - - 50.00 3,000.00 3,000.00

   - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พื้นท่ีประมาณ  60 ตร.ม. 74.00 4,440.00 45.00 2,700.00 7,140.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.9 26,852.00

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120  ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 155.00 3,565.00 45.00 1,035.00 4,600.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) 

 สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

 5.10.1 งานหลังคา

5.9 งานทาสี  

5.10 หองครัว ขนาด 3.00 x 3.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )
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ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 19 ม. 182.00 3,458.00 73.00 1,387.00 4,845.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.1 10,325.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไก ,จันทัน ) 8 ทอน 409.00 3,272.00 210.00 1,680.00 4,952.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 3 ทอน 640.00 1,920.00 340.00 1,020.00 2,940.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 7 ทอน 290.00 2,030.00 101.00 707.00 2,737.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.2 10,629.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.3 5,796.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นท่ีประมาณ 29 ตร.ม. 353.00 10,237.00 250.00 7,250.00 17,487.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนลิ้นคูพรอมเซาะรอง

แตงแนวเรียบสองดาน   พื้นท่ีประมาณ 2 ตร.ม. 348.00 696.00 100.00 200.00 896.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา  6  มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 @ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 4 ตร.ม. 325.00 1,300.00 95.00 380.00 1,680.00

 5.10.3 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 5.10.4 งานฝาผนังและวัสดุปดผิวฝาผนัง

 5.10.2 งานโครงหลังคา
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   - เสาเอ็น , ทับหลัง  ค.ส.ล.  เสริมเหล็ก RB. 9 มม. จํานวน 2 เสน  เหล็กปลอก

ขนาด 6  มม.  @ 0.15  ม.  ( สําหรับกออิฐครึ่งแผน )  ความยาวประมาณ 15 ม. 58.00 870.00 44.00 660.00 1,530.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.4 21,593.00

   - ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  1.00 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  1.00 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 1 ชุด 4,855.00 4,855.00 545.00 545.00 5,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.5 5,400.00

   - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.40 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.70 x 1.10 ม. กรอบบาน

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

พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 2 ชุด 3,344.00 6,688.00 431.00 862.00 7,550.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.6 7,550.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

 5.10.5 งานวงกบพรอมบานประตู

 5.10.6 งานวงกบพรอมบานหนาตาง

 5.10.7 งานพื้นและวัสดุปูพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 76 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 10 ตร.ม. 346.00 3,460.00 59.00 590.00 4,050.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.7 4,050.00

   - คานคอดิน ค.ส.ล.  ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.   ความยาวประมาณ 15 ม. 617.00 9,255.00 174.00 2,610.00 11,865.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.8 11,865.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอก RB.  6  @  0.15 ม.    6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.9 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

 5.10.8 งานคานคอดิน

 5.10.9 งานตอมอ  ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 5.10.10 ฐานราก



 แบบ ปร.4 แผนที่ 77 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.10 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 2 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 1,016.00 2,032.00 135.00 270.00 2,302.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 4 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 12.64       75.84         10.00      60.00       135.84           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - ทอเหล็กออน ( FLEXIBLE  CONDUIT ) ขนาด Ø 1/2 นิ้ว  3 ม. 10.00       30.00         11.00      33.00       63.00             

   - EMT  CONNECTOR    ขนาด Ø  1/2 นิ้ว 5 ตัว 3.00        15.00         -         -          15.00             

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR )

พรอมพุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

 5.10.11 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 78 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง)

   - ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 111.00     111.00       90.00      90.00       201.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.11 3,946.32

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน   พื้นท่ีประมาณ  31 ตร.ม. 49.00 1,519.00 28.00 868.00 2,387.00

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  35 ตร.ม. 49.00 1,715.00 31.00 1,085.00 2,800.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    35 ตร.ม. 43.00 1,505.00 35.00 1,225.00 2,730.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   35 ตร.ม. 34.00 1,190.00 30.00 1,050.00 2,240.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาไม )    10 ตร.ม. 58.00 580.00 35.00 350.00 930.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10.12 11,087.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.10 100,041.32

สิน

 5.10.12 งานทาสี

5.11 โรงจอดรถ ขนาด 3.50 x 5.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 5.11.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 79 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  ทรัพย

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 36 ตร.ม. 155.00 5,580.00 45.00 1,620.00 7,200.00 ถาวร

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 7 ม. 131.00 917.00 45.00 315.00 1,232.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม. 

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 24 ม. 182.00 4,368.00 73.00 1,752.00 6,120.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.1 14,552.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไกคู ,จันทัน ) 11 ทอน 409.00 4,499.00 210.00 2,310.00 6,809.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 4 ทอน 640.00 2,560.00 340.00 1,360.00 3,920.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 10 ทอน 290.00 2,900.00 101.00 1,010.00 3,910.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.2 14,639.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา 8  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.

 5.11.2 งานโครงหลังคา

 5.11.3 งานฝาผนัง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 80 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 5 ตร.ม. 367.00 1,835.00 95.00 475.00 2,310.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.3 2,310.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.4 5,796.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 19 ตร.ม. 346.00 6,574.00 59.00 1,121.00 7,695.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.5 7,695.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.6 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

 5.11.4 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 5.11.5 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 5.11.6 งานตอมอ  ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 5.11.7 งานฐานราก



 แบบ ปร.4 แผนที่ 81 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.7 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา

25,000 ชั่วโมงคาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 996.00 1,992.00 135.00 270.00 2,262.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR ) พรอม

พุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.8 3,491.48

 5.11.8 งานระบบไฟฟา

 5.11.9 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 82 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( เสารวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  16 ตร.ม. 49.00 784.00 31.00 496.00 1,280.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    51 ตร.ม. 43.00 2,193.00 35.00 1,785.00 3,978.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   51 ตร.ม. 34.00 1,734.00 30.00 1,530.00 3,264.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11.9 8,522.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5.11 64,805.48

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 5. 556,273.66

6    คา

ใช

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  พื้นที่ประมาณ 163 ตร.ม. - - 25.00 4,075.00 4,075.00 จาย

 - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120 ซม. (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 163 ตร.ม. 159.00 25,917.00 50.00 8,150.00 34,067.00

 - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด  23 x 50 ซม.  (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

 - ติดตั้งครอบโคงตะเขลอนคู ขนาด 23 x 48 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )   

สีเทาซีเมนตพรอมอุปกรณยึดตรึง   ความยาวประมาณ 21 ม. 136.00 2,856.00 45.00 945.00 3,801.00

 - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

งานซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 54/11 ของ ม.2 มีรายการดังนี.้-

6.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 83 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

ทับดวย ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.   หนา  1.6  ซม. 

ความยาวประมาณ 45 ม. 182.00 8,190.00 73.00 3,285.00 11,475.00

 - ติดตั้งแปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม. 27 ทอน 381.00 10,287.00 60.00 1,620.00 11,907.00

 - ติดตั้งจันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  11 ทอน 763.00 8,393.00 228.00 2,508.00 10,901.00

77,106.00

 - รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวไมของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. -          -            35.00      2,030.00   2,030.00         

- ติดตั้งฝาชายคาไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. 323.00     18,734.00   75.00      4,350.00   23,084.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ชายคา ) 72 ม. 17.00       1,224.00     40.00      2,880.00   4,104.00         

 - รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นท่ีประมาณ   60 ตร.ม. -          -            35.00      2,100.00   2,100.00         

- ติดตั้งฝาเพดานไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. 323.00     19,380.00   75.00      4,500.00   23,880.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ฝาชั้นบน ) 71 ม. 17.00       1,207.00     40.00      2,840.00   4,047.00         

6.2 งานฝาเพดาน

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.1



 แบบ ปร.4 แผนที่ 84 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.2 59,245.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน (ชั้นลาง)   พื้นท่ีประมาณ 72 ตร.ม. -          -            40.00      2,880.00   2,880.00         

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. - - 30.00 2,520.00 2,520.00

 - ติดตั้งฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.  หนา  0.8  ซม.

ตีทับเกล็ดตามนอนโครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3"  

ตามตั้ง @ 0.50  ม.  ( ผนังรอบอาคารชั้นบน )    พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. 441.00 37,044.00 69.00 5,796.00 42,840.00

 - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 2.50  ม.  เหล็กแกนเสา ขนาด  DB.  12  มม.  

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอกเสา ขนาด RB. 6  มม. ระยะหาง 0.15  ม. (ที่ชํารุด) 5 ตน 590.00 2,950.00 215.00 1,075.00 4,025.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.3 52,265.00

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  5 ชุด -          -            70.00      350.00      350.00           

- ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.80 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 5 ชุด 4,180.00   20,900.00   463.00     2,315.00   23,215.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) ของเดิมที่ชํารุด  11 ชุด -          -            95.00      1,045.00   1,045.00         

 - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4" 

พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.45 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด  

6.3 งานผนัง ,เสา

6.4 งานประตู - หนาตาง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 85 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

1  1 / 4" x 4" ลูกฟกหนา 1 / 2"  พรอมอุปกรณ  บานพับ , กลอน , มือจับ , 

ขอรับ - ขอสับ 11 ชุด 2,201.00   24,211.00 276.00    3,036.00   27,247.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.4 51,857.00

 - รื้อถอนพ้ืนไมของเดิมที่ชํารุด    พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 25.00 500.00 500.00

 - ติดตั้งพ้ืนไมเนื้อแข็ง ขนาด  1" x 6"   ( ตีชิด )  พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. 1,062.00 21,240.00 80.00 1,600.00 22,840.00

 - ตงไมเนื้อแข็งขนาด  2" x 6" x 4.00  ม.  6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - คานไมเนื้อแข็งขนาด  1  1 / 2" x 8" x 4.00  ม. 6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05  ม. เทคอนกรีตหนา 0.10  ม.

เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด  4.0  มม. 

 @  0.20 x 0.20  ม. (ทางเขา)  พื้นท่ีประมาณ 44 ตร.ม. 336.00 14,784.00 59.00 2,596.00 17,380.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.5 56,584.00

 - แมบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม.  4 ทอน 1,357.00   5,428.00     532.00    2,128.00   7,556.00         

 - ลูกนอนบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 1.00  ม.  22 ทอน 253.00     5,566.00     125.00    2,750.00   8,316.00         

 - ลูกกรงบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 1 1/2"  x 1.00  ม.  44 ทอน 47.00       2,068.00     -         -          2,068.00         

 - ราวบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3"  x 4.00  ม.  4 ทอน 381.00     1,524.00     644.00    2,576.00   4,100.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.6 22,040.00

6.5 งานพื้น

6.6 งานบันได 

6.7 งานหองน้ํา - หองสวม



 แบบ ปร.4 แผนที่ 86 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน   พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. -          -            40.00      120.00      120.00           

 - สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   

พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม.  -  - 18.00 126.00      126.00           

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  8" x 8"    รวมปูนทราย

รองพ้ืน  และวัสดุยาแนว  (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม. 301.00     2,107.00     158.00    1,106.00   3,213.00         

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พื้นที่ประมาณ   25 ตร.ม. -          -            20.00      500.00      500.00           

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมปูนทรายรองพ้ืน 

และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ  25 ตร.ม. 283.00     7,075.00     166.00    4,150.00   11,225.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  1 ชุด -          -            70.00      70.00       70.00             

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง

ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ( มอก. ) หนา 3.5 ซม. ชนิดเขาลิ่ม พับข้ึนรูปจากแผน PVC. 

ความหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว 

(INTERLOCKED) ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อรา พรอมกุญแจลูกบิด 1 ชุด 2,250.00   2,250.00     345.00    345.00      2,595.00         

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 1 ชุด - - 140.00 140.00 140.00

 - ติดตั้งโถสวมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาวกดขาง พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด ( วาลวปด-เปดน้ํา, สายน้ําดี ) 1 ชุด 4,321.00 4,321.00 450.00 450.00 4,771.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนังเคลือบขาว 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 2,781.00 2,781.00 450.00 450.00 3,231.00
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 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 330.00 330.00 70.00 70.00 400.00

 - ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 1,332.00 1,332.00 70.00 70.00 1,402.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 578.00 578.00 70.00 70.00 648.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 477.00 477.00 120.00 120.00 597.00

 - ติดตั้งที่วางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 247.00 247.00 120.00 120.00 367.00

 - ติดตั้งที่ใสกระดาษชําระ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 256.00 256.00 120.00 120.00 376.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.7 29,781.00

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 13 ชุด - - 35.00 455.00 455.00

  - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ( หองน้ํา ) ขนาด 1 x LED 9 W. มีอายุการใชงาน

ไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอด

กระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 1 ชุด 397.00     397.00       115.00     115.00      512.00           

 - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม. ขนาด 1 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 493.00     5,916.00     115.00     1,380.00   7,296.00         

 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 7 ชุด 73.00 511.00 80.00 560.00 1,071.00

6.8 งานไฟฟา(ชั้นบน)
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 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 3 ชุด 109.00 327.00 90.00 270.00 597.00

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

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 9 ชุด 181.00 1,629.00 90.00 810.00 2,439.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C  30 ม. 5.66        169.80 5.00        150.00 319.80

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C 45 ม. 8.38        377.10 7.00        315.00 692.10

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 X 4 ตร.มม.

750 V., 70๐C 62 ม. 12.64       783.68 10.00      620.00 1,403.68

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 10 ม. 13.31       133.10       12.00      120.00      253.10           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 28 ม. 20.25       567.00       14.00      392.00      959.00           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF. ขนาด 2 X 4 ตร.มม.

300 V., 70๐C 22 ม. 29.46       648.12 15.00      330.00 978.12

   - ทอรอยสายฟา PVC. สีเหลือง ขนาด   1/2" 10 ทอน 40.95       409.50       80.00      800.00 1,209.50

   - ขอตอตรง PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 4 ตัว 2.95        11.80 - - 11.80

   - ของอ 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 6 ตัว 8.56        51.36 - - 51.36
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   - ขอตอสามทาง 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 10 ตัว 12.84       128.40 - - 128.40

   - กลองตอสาย ( SQUARE BOX ) ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว พรอมฝาปด 5 กลอง 40.00       200.00 - - 200.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.8 18,576.86

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค ชนิดทาภายใน (ฝาเพดาน,ผนังหองน้ํา) พื้นท่ีประมาณ 83 ตร.ม. 49.00 4,067.00 28.00 2,324.00 6,391.00

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค (ฝาชายคา,ผนังหองน้ํา,เสา) ทาภายนอก พ้ืนที่ประมาณ 86 ตร.ม. 49.00 4,214.00 31.00 2,666.00 6,880.00

   - ทาสีน้ํามัน(หนาตาง,ประต)ู  พื้นท่ีประมาณ  (ผนังไม) 37 ตร.ม. 58.00 2,146.00 35.00 1,295.00 3,441.00

   - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. - - 50.00 3,000.00 3,000.00

   - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พื้นท่ีประมาณ  60 ตร.ม. 74.00 4,440.00 45.00 2,700.00 7,140.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.9 26,852.00

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120  ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 155.00 3,565.00 45.00 1,035.00 4,600.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) 

 สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

6.9 งานทาสี  

6.10 หองครัว ขนาด 3.00 x 3.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 6.10.1 งานหลังคา
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   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 19 ม. 182.00 3,458.00 73.00 1,387.00 4,845.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.1 10,325.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไก ,จันทัน ) 8 ทอน 409.00 3,272.00 210.00 1,680.00 4,952.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 3 ทอน 640.00 1,920.00 340.00 1,020.00 2,940.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 7 ทอน 290.00 2,030.00 101.00 707.00 2,737.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.2 10,629.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.3 5,796.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นท่ีประมาณ 29 ตร.ม. 353.00 10,237.00 250.00 7,250.00 17,487.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนลิ้นคูพรอมเซาะรอง

แตงแนวเรียบสองดาน   พื้นท่ีประมาณ 2 ตร.ม. 348.00 696.00 100.00 200.00 896.00

 6.10.3 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 6.10.4 งานฝาผนังและวัสดุปดผิวฝาผนัง

 6.10.2 งานโครงหลังคา
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   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา  6  มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 @ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 4 ตร.ม. 325.00 1,300.00 95.00 380.00 1,680.00

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

ขนาด 6  มม.  @ 0.15  ม.  ( สําหรับกออิฐครึ่งแผน )  ความยาวประมาณ 15 ม. 58.00 870.00 44.00 660.00 1,530.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.4 21,593.00

   - ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  1.00 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  1.00 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 1 ชุด 4,855.00 4,855.00 545.00 545.00 5,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.5 5,400.00

   - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.40 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.70 x 1.10 ม. กรอบบาน

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

พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 2 ชุด 3,344.00 6,688.00 431.00 862.00 7,550.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.6 7,550.00

 6.10.5 งานวงกบพรอมบานประตู

 6.10.6 งานวงกบพรอมบานหนาตาง

 6.10.7 งานพื้นและวัสดุปูพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 92 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 10 ตร.ม. 346.00 3,460.00 59.00 590.00 4,050.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.7 4,050.00

   - คานคอดิน ค.ส.ล.  ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.   ความยาวประมาณ 15 ม. 617.00 9,255.00 174.00 2,610.00 11,865.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.8 11,865.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอก RB.  6  @  0.15 ม.  6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.9 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 6.10.8 งานคานคอดิน

 6.10.9 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 6.10.10 ฐานราก



 แบบ ปร.4 แผนที่ 93 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.10 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 2 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 1,016.00 2,032.00 135.00 270.00 2,302.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 4 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 12.64       75.84         10.00      60.00       135.84           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - ทอเหล็กออน ( FLEXIBLE  CONDUIT ) ขนาด Ø 1/2 นิ้ว  3 ม. 10.00       30.00         11.00      33.00       63.00             

   - EMT  CONNECTOR    ขนาด Ø  1/2 นิ้ว 5 ตัว 3.00        15.00         -         -          15.00             

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR )

 6.10.11 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 94 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พรอมพุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง)

   - ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 111.00     111.00       90.00      90.00       201.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.11 3,946.32

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน   พื้นท่ีประมาณ  31 ตร.ม. 49.00 1,519.00 28.00 868.00 2,387.00

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  35 ตร.ม. 49.00 1,715.00 31.00 1,085.00 2,800.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    35 ตร.ม. 43.00 1,505.00 35.00 1,225.00 2,730.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   35 ตร.ม. 34.00 1,190.00 30.00 1,050.00 2,240.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาไม )    10 ตร.ม. 58.00 580.00 35.00 350.00 930.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10.12 11,087.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.10 100,041.32

 6.10.12 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 95 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 36 ตร.ม. 155.00 5,580.00 45.00 1,620.00 7,200.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 7.00 ม. 131.00 917.00 45.00 315.00 1,232.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม. 

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 24 ม. 182.00 4,368.00 73.00 1,752.00 6,120.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.1 14,552.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไกคู ,จันทัน ) 11 ทอน 409.00 4,499.00 210.00 2,310.00 6,809.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 4 ทอน 640.00 2,560.00 340.00 1,360.00 3,920.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 10 ทอน 290.00 2,900.00 101.00 1,010.00 3,910.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.2 14,639.00

6.11 โรงจอดรถ ขนาด 3.50 x 5.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 6.11.1 งานหลังคา

 6.11.2 งานโครงหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 96 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา 8  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.

( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 5 ตร.ม. 367.00 1,835.00 95.00 475.00 2,310.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.3 2,310.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.4 5,796.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 19 ตร.ม. 346.00 6,574.00 59.00 1,121.00 7,695.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.5 7,695.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.6 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 6.11.3 งานฝาผนัง

 6.11.4 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 6.11.5 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 6.11.6 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 6.11.7 งานฐานราก



 แบบ ปร.4 แผนที่ 97 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.7 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา

25,000 ชั่วโมงคาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 996.00 1,992.00 135.00 270.00 2,262.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR ) พรอม

พุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

 6.11.8 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 98 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.8 3,491.48

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( เสารวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  16 ตร.ม. 49.00 784.00 31.00 496.00 1,280.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    51 ตร.ม. 43.00 2,193.00 35.00 1,785.00 3,978.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   51 ตร.ม. 34.00 1,734.00 30.00 1,530.00 3,264.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11.9 8,522.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6.11 64,805.48

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 6 559,153.66

7    คา

ใช

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  พื้นที่ประมาณ 163 ตร.ม. - - 25.00 4,075.00 4,075.00 จาย

 - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120 ซม. (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 163 ตร.ม. 159.00 25,917.00 50.00 8,150.00 34,067.00

 - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด  23 x 50 ซม.  (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

 - ติดตั้งครอบโคงตะเขลอนคู ขนาด 23 x 48 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )   

งานซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 55/11 ของ ม.2 มีรายการดังนี.้-

7.1 งานหลังคา

 6.11.9 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 99 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

สีเทาซีเมนตพรอมอุปกรณยึดตรึง   ความยาวประมาณ 21 ม. 136.00 2,856.00 45.00 945.00 3,801.00

 - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวย ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.   หนา  1.6  ซม. 

ความยาวประมาณ 45 ม. 182.00 8,190.00 73.00 3,285.00 11,475.00

 - ติดตั้งแปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม. 27 ทอน 381.00 10,287.00 60.00 1,620.00 11,907.00

 - ติดตั้งจันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  11 ทอน 763.00 8,393.00 228.00 2,508.00 10,901.00

77,106.00

 - รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวไมของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. -          -            35.00      2,030.00   2,030.00         

- ติดตั้งฝาชายคาไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. 323.00     18,734.00   75.00      4,350.00   23,084.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ชายคา ) 72 ม. 17.00       1,224.00     40.00      2,880.00   4,104.00         

 - รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นท่ีประมาณ   60 ตร.ม. -          -            35.00      2,100.00   2,100.00         

- ติดตั้งฝาเพดานไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. 323.00     19,380.00   75.00      4,500.00   23,880.00       

7.2 งานฝาเพดาน

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.1



 แบบ ปร.4 แผนที่ 100 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ฝาชั้นบน ) 71 ม. 17.00       1,207.00     40.00      2,840.00   4,047.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.2 59,245.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน (ชั้นลาง)   พื้นท่ีประมาณ 72 ตร.ม. -          -            40.00      2,880.00   2,880.00         

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. - - 30.00 2,520.00 2,520.00

 - ติดตั้งฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.  หนา  0.8  ซม.

ตีทับเกล็ดตามนอนโครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3"  

ตามตั้ง @ 0.50  ม.  ( ผนังรอบอาคารชั้นบน )    พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. 441.00 37,044.00 69.00 5,796.00 42,840.00

 - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 2.50  ม.  เหล็กแกนเสา ขนาด  DB.  12  มม.  

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอกเสา ขนาด RB. 6  มม. ระยะหาง 0.15  ม. (ที่ชํารุด) 5 ตน 590.00 2,950.00 215.00 1,075.00 4,025.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.3 52,265.00

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  5 ชุด -          -            70.00      350.00      350.00           

- ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.80 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 5 ชุด 4,180.00   20,900.00   463.00     2,315.00   23,215.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) ของเดิมที่ชํารุด  11 ชุด -          -            95.00      1,045.00   1,045.00         

7.3 งานผนัง ,เสา

7.4 งานประตู - หนาตาง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 101 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4" 

พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.45 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด  

1  1 / 4" x 4" ลูกฟกหนา 1 / 2"  พรอมอุปกรณ  บานพับ , กลอน , มือจับ , 

ขอรับ - ขอสับ 11 ชุด 2,201.00   24,211.00 276.00    3,036.00   27,247.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.4 51,857.00

 - รื้อถอนพ้ืนไมของเดิมที่ชํารุด    พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 25.00 500.00 500.00

 - ติดตั้งพ้ืนไมเนื้อแข็ง ขนาด  1" x 6"   ( ตีชิด )  พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. 1,062.00 21,240.00 80.00 1,600.00 22,840.00

 - ตงไมเนื้อแข็งขนาด  2" x 6" x 4.00  ม.  6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - คานไมเนื้อแข็งขนาด  1  1 / 2" x 8" x 4.00  ม. 6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05  ม. เทคอนกรีตหนา 0.10  ม.

เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด  4.0  มม. 

 @  0.20 x 0.20  ม. (ทางเขา)  พื้นท่ีประมาณ 44 ตร.ม. 336.00 14,784.00 59.00 2,596.00 17,380.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.5 56,584.00

 - แมบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม.  4 ทอน 1,357.00   5,428.00     532.00    2,128.00   7,556.00         

 - ลูกนอนบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 1.00  ม.  22 ทอน 253.00     5,566.00     125.00    2,750.00   8,316.00         

 - ลูกกรงบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 1 1/2"  x 1.00  ม.  44 ทอน 47.00       2,068.00     -         -          2,068.00         

 - ราวบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3"  x 4.00  ม.  4 ทอน 381.00     1,524.00     644.00    2,576.00   4,100.00         

7.5 งานพื้น

7.6 งานบันได 



 แบบ ปร.4 แผนที่ 102 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.6 22,040.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน   พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. -          -            40.00      120.00      120.00           

 - สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   

พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม.  -  - 18.00 126.00      126.00           

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  8" x 8"    รวมปูนทราย

รองพ้ืน  และวัสดุยาแนว  (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม. 301.00     2,107.00     158.00    1,106.00   3,213.00         

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พื้นที่ประมาณ   25 ตร.ม. -          -            20.00      500.00      500.00           

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมปูนทรายรองพ้ืน 

และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ  25 ตร.ม. 283.00     7,075.00     166.00    4,150.00   11,225.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  1 ชุด -          -            70.00      70.00       70.00             

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง

ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ( มอก. ) หนา 3.5 ซม. ชนิดเขาลิ่ม พับข้ึนรูปจากแผน PVC. 

ความหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว 

(INTERLOCKED) ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อรา พรอมกุญแจลูกบิด 1 ชุด 2,250.00   2,250.00     345.00    345.00      2,595.00         

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 1 ชุด - - 140.00 140.00 140.00

 - ติดตั้งโถสวมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาวกดขาง พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด ( วาลวปด-เปดน้ํา, สายน้ําดี ) 1 ชุด 4,321.00 4,321.00 450.00 450.00 4,771.00

7.7 งานหองน้ํา - หองสวม
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 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนังเคลือบขาว 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 2,781.00 2,781.00 450.00 450.00 3,231.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 330.00 330.00 70.00 70.00 400.00

 - ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 1,332.00 1,332.00 70.00 70.00 1,402.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 578.00 578.00 70.00 70.00 648.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 477.00 477.00 120.00 120.00 597.00

 - ติดตั้งที่วางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 247.00 247.00 120.00 120.00 367.00

 - ติดตั้งที่ใสกระดาษชําระ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 256.00 256.00 120.00 120.00 376.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.7 29,781.00

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 13 ชุด - - 35.00 455.00 455.00

  - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ( หองน้ํา ) ขนาด 1 x LED 9 W. มีอายุการใชงาน

ไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอด

กระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 1 ชุด 397.00     397.00       115.00     115.00      512.00           

 - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม. ขนาด 1 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 493.00     5,916.00     115.00     1,380.00   7,296.00         

7.8 งานไฟฟา(ชั้นบน)
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 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 7 ชุด 73.00 511.00 80.00 560.00 1,071.00

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 3 ชุด 109.00 327.00 90.00 270.00 597.00

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

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 9 ชุด 181.00 1,629.00 90.00 810.00 2,439.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C  30 ม. 5.66        169.80 5.00        150.00 319.80

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C 45 ม. 8.38        377.10 7.00        315.00 692.10

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 X 4 ตร.มม.

750 V., 70๐C 62 ม. 12.64       783.68 10.00      620.00 1,403.68

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 10 ม. 13.31       133.10       12.00      120.00      253.10           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 28 ม. 20.25       567.00       14.00      392.00      959.00           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF. ขนาด 2 X 4 ตร.มม.

300 V., 70๐C 22 ม. 29.46       648.12 15.00      330.00 978.12

   - ทอรอยสายฟา PVC. สีเหลือง ขนาด   1/2" 10 ทอน 40.95       409.50       80.00      800.00 1,209.50
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   - ขอตอตรง PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 4 ตัว 2.95        11.80 - - 11.80

   - ของอ 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 6 ตัว 8.56        51.36 - - 51.36

   - ขอตอสามทาง 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 10 ตัว 12.84       128.40 - - 128.40

   - กลองตอสาย ( SQUARE BOX ) ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว พรอมฝาปด 5 กลอง 40.00       200.00 - - 200.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.8 18,576.86

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค ชนิดทาภายใน (ฝาเพดาน,ผนังหองน้ํา) พื้นท่ีประมาณ 83 ตร.ม. 49.00 4,067.00 28.00 2,324.00 6,391.00

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค (ฝาชายคา,ผนังหองน้ํา,เสา) ทาภายนอก พ้ืนที่ประมาณ 86 ตร.ม. 49.00 4,214.00 31.00 2,666.00 6,880.00

   - ทาสีน้ํามัน(หนาตาง,ประต)ู  พื้นท่ีประมาณ  (ผนังไม) 37 ตร.ม. 58.00 2,146.00 35.00 1,295.00 3,441.00

   - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. - - 50.00 3,000.00 3,000.00

   - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พื้นท่ีประมาณ  60 ตร.ม. 74.00 4,440.00 45.00 2,700.00 7,140.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.9 26,852.00

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120  ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 155.00 3,565.00 45.00 1,035.00 4,600.00

7.10 หองครัว ขนาด 3.00 x 3.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 7.10.1 งานหลังคา

7.9 งานทาสี  



 แบบ ปร.4 แผนที่ 106 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) 

 สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 19 ม. 182.00 3,458.00 73.00 1,387.00 4,845.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.1 10,325.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไก ,จันทัน ) 8 ทอน 409.00 3,272.00 210.00 1,680.00 4,952.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 3 ทอน 640.00 1,920.00 340.00 1,020.00 2,940.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 7 ทอน 290.00 2,030.00 101.00 707.00 2,737.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.2 10,629.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.3 5,796.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นท่ีประมาณ 29 ตร.ม. 353.00 10,237.00 250.00 7,250.00 17,487.00

 7.10.3 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 7.10.4 งานฝาผนังและวัสดุปดผิวฝาผนัง

 7.10.2 งานโครงหลังคา
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   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนลิ้นคูพรอมเซาะรอง

แตงแนวเรียบสองดาน   พื้นท่ีประมาณ 2 ตร.ม. 348.00 696.00 100.00 200.00 896.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา  6  มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 @ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 4 ตร.ม. 325.00 1,300.00 95.00 380.00 1,680.00

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

ขนาด 6  มม.  @ 0.15  ม.  ( สําหรับกออิฐครึ่งแผน )  ความยาวประมาณ 15 ม. 58.00 870.00 44.00 660.00 1,530.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.4 21,593.00

   - ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  1.00 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  1.00 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 1 ชุด 4,855.00 4,855.00 545.00 545.00 5,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.5 5,400.00

   - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.40 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.70 x 1.10 ม. กรอบบาน

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

พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 2 ชุด 3,344.00 6,688.00 431.00 862.00 7,550.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.6 7,550.00

 7.10.5 งานวงกบพรอมบานประตู

 7.10.6 งานวงกบพรอมบานหนาตาง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 108 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 10 ตร.ม. 346.00 3,460.00 59.00 590.00 4,050.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.7 4,050.00

   - คานคอดิน ค.ส.ล.  ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.   ความยาวประมาณ 15 ม. 617.00 9,255.00 174.00 2,610.00 11,865.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.8 11,865.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอก RB.  6  @  0.15 ม.  6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.9 966.00

 7.10.8 งานคานคอดิน

 7.10.9 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 7.10.7 งานพื้นและวัสดุปูพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 109 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.10 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 2 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 1,016.00 2,032.00 135.00 270.00 2,302.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 4 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 12.64       75.84         10.00      60.00       135.84           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - ทอเหล็กออน ( FLEXIBLE  CONDUIT ) ขนาด Ø 1/2 นิ้ว  3 ม. 10.00       30.00         11.00      33.00       63.00             

   - EMT  CONNECTOR    ขนาด Ø  1/2 นิ้ว 5 ตัว 3.00        15.00         -         -          15.00             

 7.10.11 งานระบบไฟฟา

 7.10.10 งานฐานราก



 แบบ ปร.4 แผนที่ 110 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR )

พรอมพุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง)

   - ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 111.00     111.00       90.00      90.00       201.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.11 3,946.32

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน   พื้นท่ีประมาณ  31 ตร.ม. 49.00 1,519.00 28.00 868.00 2,387.00

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  35 ตร.ม. 49.00 1,715.00 31.00 1,085.00 2,800.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    35 ตร.ม. 43.00 1,505.00 35.00 1,225.00 2,730.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   35 ตร.ม. 34.00 1,190.00 30.00 1,050.00 2,240.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาไม )    10 ตร.ม. 58.00 580.00 35.00 350.00 930.00

 7.10.12 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 111 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10.12 11,087.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.10 100,041.32

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 36 ตร.ม. 155.00 5,580.00 45.00 1,620.00 7,200.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 7 ม. 131.00 917.00 45.00 315.00 1,232.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม. 

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 24 ม. 182.00 4,368.00 73.00 1,752.00 6,120.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.1 14,552.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไกคู ,จันทัน ) 11 ทอน 409.00 4,499.00 210.00 2,310.00 6,809.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 4 ทอน 640.00 2,560.00 340.00 1,360.00 3,920.00

7.11 โรงจอดรถ ขนาด 3.50 x 5.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 7.11.1 งานหลังคา

 7.11.2 งานโครงหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 112 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 10 ทอน 290.00 2,900.00 101.00 1,010.00 3,910.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.2 14,639.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา 8  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.

( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 5 ตร.ม. 367.00 1,835.00 95.00 475.00 2,310.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.3 2,310.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.4 5,796.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 19 ตร.ม. 346.00 6,574.00 59.00 1,121.00 7,695.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.5 7,695.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.6 966.00

 7.11.4 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 7.11.5 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 7.11.6 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.) 

 7.11.3 งานฝาผนัง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 113 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.7 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา

25,000 ชั่วโมงคาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 996.00 1,992.00 135.00 270.00 2,262.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR ) พรอม

พุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

 7.11.8 งานระบบไฟฟา

 7.11.7 งานฐานราก



 แบบ ปร.4 แผนที่ 114 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.8 3,491.48

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( เสารวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  16 ตร.ม. 49.00 784.00 31.00 496.00 1,280.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    51 ตร.ม. 43.00 2,193.00 35.00 1,785.00 3,978.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   51 ตร.ม. 34.00 1,734.00 30.00 1,530.00 3,264.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11.9 8,522.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.11 64,805.48

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7 559,153.66

8    คา

ใช

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  พื้นที่ประมาณ 163 ตร.ม. - - 25.00 4,075.00 4,075.00 จาย

 - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120 ซม. (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 163 ตร.ม. 159.00 25,917.00 50.00 8,150.00 34,067.00

 - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด  23 x 50 ซม.  (ความหนาไมนอยกวา 5 มม.)  

 7.11.9 งานทาสี

งานซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 56/11 ของ ม.2 มีรายการดังนี.้-

8.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 115 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

 - ติดตั้งครอบโคงตะเขลอนคู ขนาด 23 x 48 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )   

สีเทาซีเมนตพรอมอุปกรณยึดตรึง   ความยาวประมาณ 21 ม. 136.00 2,856.00 45.00 945.00 3,801.00

 - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวย ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.   หนา  1.6  ซม. 

ความยาวประมาณ 45 ม. 182.00 8,190.00 73.00 3,285.00 11,475.00

 - ติดตั้งแปไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม. 27 ทอน 381.00 10,287.00 60.00 1,620.00 11,907.00

 - ติดตั้งจันทันไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  11 ทอน 763.00 8,393.00 228.00 2,508.00 10,901.00

77,106.00

 - รื้อฝาชายคากระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวไมของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. -          -            35.00      2,030.00   2,030.00         

- ติดตั้งฝาชายคาไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 58 ตร.ม. 323.00     18,734.00   75.00      4,350.00   23,084.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ชายคา ) 72 ม. 17.00       1,224.00     40.00      2,880.00   4,104.00         

 - รื้อฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ  พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด พื้นท่ีประมาณ   60 ตร.ม. -          -            35.00      2,100.00   2,100.00         

8.2 งานฝาเพดาน

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.1



 แบบ ปร.4 แผนที่ 116 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

- ติดตั้งฝาเพดานไฟเบอรซีเมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.40 x 0.80  ม.   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. 323.00     19,380.00   75.00      4,500.00   23,880.00       

- ติดตั้งมอบฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด 5 ซม. หนา 0.8 ซม. 

ความยาวประมาณ ( ฝาชั้นบน ) 71 ม. 17.00       1,207.00     40.00      2,840.00   4,047.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.2 59,245.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน (ชั้นลาง)   พื้นท่ีประมาณ 72 ตร.ม. -          -            40.00      2,880.00   2,880.00         

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. - - 30.00 2,520.00 2,520.00

 - ติดตั้งฝาไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี ขนาด  15  ซม.  หนา  0.8  ซม.

ตีทับเกล็ดตามนอนโครงคราวไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 / 2" x 3"  

ตามตั้ง @ 0.50  ม.  ( ผนังรอบอาคารชั้นบน )    พื้นท่ีประมาณ 84 ตร.ม. 441.00 37,044.00 69.00 5,796.00 42,840.00

 - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 2.50  ม.  เหล็กแกนเสา ขนาด  DB.  12  มม.  

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอกเสา ขนาด RB. 6  มม. ระยะหาง 0.15  ม. (ที่ชํารุด) 5 ตน 590.00 2,950.00 215.00 1,075.00 4,025.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.3 52,265.00

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  5 ชุด -          -            70.00      350.00      350.00           

- ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.80 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.80 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

8.3 งานผนัง ,เสา

8.4 งานประตู - หนาตาง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 117 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

ประกอบครบชุด 5 ชุด 4,180.00   20,900.00   463.00     2,315.00   23,215.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) ของเดิมที่ชํารุด  11 ชุด -          -            95.00      1,045.00   1,045.00         

 - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 1.10 ม. ขนาดไมวงกบ 2" x 4" 

พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.45 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด  

1  1 / 4" x 4" ลูกฟกหนา 1 / 2"  พรอมอุปกรณ  บานพับ , กลอน , มือจับ , 

ขอรับ - ขอสับ 11 ชุด 2,201.00   24,211.00 276.00    3,036.00   27,247.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.4 51,857.00

 - รื้อถอนพ้ืนไมของเดิมที่ชํารุด    พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 25.00 500.00 500.00

 - ติดตั้งพ้ืนไมเนื้อแข็ง ขนาด  1" x 6"   ( ตีชิด )  พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. 1,062.00 21,240.00 80.00 1,600.00 22,840.00

 - ตงไมเนื้อแข็งขนาด  2" x 6" x 4.00  ม.  6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - คานไมเนื้อแข็งขนาด  1  1 / 2" x 8" x 4.00  ม. 6 ทอน 1,017.00 6,102.00 305.00 1,830.00 7,932.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05  ม. เทคอนกรีตหนา 0.10  ม.

เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด  4.0  มม. 

 @  0.20 x 0.20  ม. (ทางเขา)  พื้นท่ีประมาณ 44 ตร.ม. 336.00 14,784.00 59.00 2,596.00 17,380.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.5 56,584.00

 - แมบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  2" x 8" x 4.00  ม.  4 ทอน 1,357.00   5,428.00     532.00    2,128.00   7,556.00         

 - ลูกนอนบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 1.00  ม.  22 ทอน 253.00     5,566.00     125.00    2,750.00   8,316.00         

8.5 งานพื้น

8.6 งานบันได 



 แบบ ปร.4 แผนที่ 118 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ลูกกรงบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 1 1/2"  x 1.00  ม.  44 ทอน 47.00       2,068.00     -         -          2,068.00         

 - ราวบันไดไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 3"  x 4.00  ม.  4 ทอน 381.00     1,524.00     644.00    2,576.00   4,100.00         

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.6 22,040.00

- รื้อถอนผนังกออิฐมอญครึ่งแผน   พื้นที่ประมาณ 3 ตร.ม. -          -            40.00      120.00      120.00           

 - สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   

พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม.  -  - 18.00 126.00      126.00           

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  8" x 8"    รวมปูนทราย

รองพ้ืน  และวัสดุยาแนว  (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ 7 ตร.ม. 301.00     2,107.00     158.00    1,106.00   3,213.00         

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พื้นที่ประมาณ   25 ตร.ม. -          -            20.00      500.00      500.00           

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมปูนทรายรองพ้ืน 

และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา)   พื้นท่ีประมาณ  25 ตร.ม. 283.00     7,075.00     166.00    4,150.00   11,225.00       

 - รื้อวงกบพรอมบานประตู ของเดิมที่ชํารุด  1 ชุด -          -            70.00      70.00       70.00             

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู PVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง

ขนาด 0.70 x 2.00 ม. ( มอก. ) หนา 3.5 ซม. ชนิดเขาลิ่ม พับข้ึนรูปจากแผน PVC. 

ความหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว 

(INTERLOCKED) ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อรา พรอมกุญแจลูกบิด 1 ชุด 2,250.00   2,250.00     345.00    345.00      2,595.00         

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 1 ชุด - - 140.00 140.00 140.00

8.7 งานหองน้ํา - หองสวม



 แบบ ปร.4 แผนที่ 119 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

 - ติดตั้งโถสวมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาวกดขาง พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด ( วาลวปด-เปดน้ํา, สายน้ําดี ) 1 ชุด 4,321.00 4,321.00 450.00 450.00 4,771.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนังเคลือบขาว 

พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 2,781.00 2,781.00 450.00 450.00 3,231.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด 330.00 330.00 70.00 70.00 400.00

 - ติดตั้งฝกบัวอาบน้ําสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 1,332.00 1,332.00 70.00 70.00 1,402.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 578.00 578.00 70.00 70.00 648.00

 - ติดตั้งชั้นวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 477.00 477.00 120.00 120.00 597.00

 - ติดตั้งที่วางสบู  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 247.00 247.00 120.00 120.00 367.00

 - ติดตั้งที่ใสกระดาษชําระ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด 256.00 256.00 120.00 120.00 376.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.7 29,781.00

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 13 ชุด - - 35.00 455.00 455.00

  - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ( หองน้ํา ) ขนาด 1 x LED 9 W. มีอายุการใชงาน

ไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอด

กระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 1 ชุด 397.00     397.00       115.00     115.00      512.00           

 - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูปหนาไมนอยกวา  0.4  มม. ขนาด 1 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

8.8 งานไฟฟา(ชั้นบน)



 แบบ ปร.4 แผนที่ 120 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอด โดยมี

อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 12 ชุด 493.00     5,916.00     115.00     1,380.00   7,296.00         

 - ติดตั้ง SWITCH ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 7 ชุด 73.00 511.00 80.00 560.00 1,071.00

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 3 ชุด 109.00 327.00 90.00 270.00 597.00

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

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 9 ชุด 181.00 1,629.00 90.00 810.00 2,439.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 1.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C  30 ม. 5.66        169.80 5.00        150.00 319.80

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม.  

750  V.  70°C 45 ม. 8.38        377.10 7.00        315.00 692.10

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 X 4 ตร.มม.

750 V., 70๐C 62 ม. 12.64       783.68 10.00      620.00 1,403.68

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 10 ม. 13.31       133.10       12.00      120.00      253.10           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 28 ม. 20.25       567.00       14.00      392.00      959.00           

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF. ขนาด 2 X 4 ตร.มม.



 แบบ ปร.4 แผนที่ 121 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

300 V., 70๐C 22 ม. 29.46       648.12 15.00      330.00 978.12

   - ทอรอยสายฟา PVC. สีเหลือง ขนาด   1/2" 10 ทอน 40.95       409.50       80.00      800.00 1,209.50

   - ขอตอตรง PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 4 ตัว 2.95        11.80 - - 11.80

   - ของอ 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 6 ตัว 8.56        51.36 - - 51.36

   - ขอตอสามทาง 90 PVC. สีเหลือง ขนาด    1/2" 10 ตัว 12.84       128.40 - - 128.40

   - กลองตอสาย ( SQUARE BOX ) ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว พรอมฝาปด 5 กลอง 40.00       200.00 - - 200.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.8 18,576.86

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค ชนิดทาภายใน (ฝาเพดาน,ผนังหองน้ํา) พื้นท่ีประมาณ 83 ตร.ม. 49.00 4,067.00 28.00 2,324.00 6,391.00

   - ทาสีน้ําพลาสติก อะครีลิค (ฝาชายคา,ผนังหองน้ํา,เสา) ทาภายนอก พ้ืนที่ประมาณ 86 ตร.ม. 49.00 4,214.00 31.00 2,666.00 6,880.00

   - ทาสีน้ํามัน(หนาตาง,ประต)ู  พื้นท่ีประมาณ  (ผนังไม) 37 ตร.ม. 58.00 2,146.00 35.00 1,295.00 3,441.00

   - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ 60 ตร.ม. - - 50.00 3,000.00 3,000.00

   - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน    

พื้นท่ีประมาณ  60 ตร.ม. 74.00 4,440.00 45.00 2,700.00 7,140.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.9 26,852.00

สิน

ทรัพย

8.9 งานทาสี  

8.10 หองครัว ขนาด 3.00 x 3.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 8.10.1 งานหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 122 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด  50 x 120  ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 23 ตร.ม. 155.00 3,565.00 45.00 1,035.00 4,600.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. ) 

 สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 5 ม. 131.00 655.00 45.00 225.00 880.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม.

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 19 ม. 182.00 3,458.00 73.00 1,387.00 4,845.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.1 10,325.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไก ,จันทัน ) 8 ทอน 409.00 3,272.00 210.00 1,680.00 4,952.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 3 ทอน 640.00 1,920.00 340.00 1,020.00 2,940.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 7 ทอน 290.00 2,030.00 101.00 707.00 2,737.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.2 10,629.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.3 5,796.00

 8.10.3 งานโครงสราง ค.ส.ล.

 8.10.4 งานฝาผนังและวัสดุปดผิวฝาผนัง

 8.10.2 งานโครงหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 123 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นท่ีประมาณ 29 ตร.ม. 353.00 10,237.00 250.00 7,250.00 17,487.00

   - ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนลิ้นคูพรอมเซาะรอง

แตงแนวเรียบสองดาน   พื้นท่ีประมาณ 2 ตร.ม. 348.00 696.00 100.00 200.00 896.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา  6  มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 @ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 4 ตร.ม. 325.00 1,300.00 95.00 380.00 1,680.00

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

ขนาด 6  มม.  @ 0.15  ม.  ( สําหรับกออิฐครึ่งแผน )  ความยาวประมาณ 15 ม. 58.00 870.00 44.00 660.00 1,530.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.4 21,593.00

   - ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  1.00 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  1.00 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ

ประกอบครบชุด 1 ชุด 4,855.00 4,855.00 545.00 545.00 5,400.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.5 5,400.00

   - ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.40 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.70 x 1.10 ม. กรอบบาน

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

 8.10.5 งานวงกบพรอมบานประตู

 8.10.6 งานวงกบพรอมบานหนาตาง



 แบบ ปร.4 แผนที่ 124 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 2 ชุด 3,344.00 6,688.00 431.00 862.00 7,550.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.6 7,550.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 10 ตร.ม. 346.00 3,460.00 59.00 590.00 4,050.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.7 4,050.00

   - คานคอดิน ค.ส.ล.  ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.   ความยาวประมาณ 15 ม. 617.00 9,255.00 174.00 2,610.00 11,865.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.8 11,865.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน 4  เสน เหล็กปลอก RB.  6  @  0.15 ม.  6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.9 966.00

 8.10.9 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 8.10.8 งานคานคอดิน

 8.10.7 งานพื้นและวัสดุปูพื้น



 แบบ ปร.4 แผนที่ 125 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.10 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมเหล็กพับข้ึนรูป หนาไมนอยกวา 0.4 มม. ขนาด 2 x LED 18 W. 

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 1,016.00 2,032.00 135.00 270.00 2,302.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 4 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 12.64       75.84         10.00      60.00       135.84           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

 8.10.10 งานฐานราก

 8.10.11 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 126 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ทอเหล็กออน ( FLEXIBLE  CONDUIT ) ขนาด Ø 1/2 นิ้ว  3 ม. 10.00       30.00         11.00      33.00       63.00             

   - EMT  CONNECTOR    ขนาด Ø  1/2 นิ้ว 5 ตัว 3.00        15.00         -         -          15.00             

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR )

พรอมพุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง)

   - ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 111.00     111.00       90.00      90.00       201.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.11 3,946.32

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน   พื้นท่ีประมาณ  31 ตร.ม. 49.00 1,519.00 28.00 868.00 2,387.00

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  35 ตร.ม. 49.00 1,715.00 31.00 1,085.00 2,800.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    35 ตร.ม. 43.00 1,505.00 35.00 1,225.00 2,730.00

 8.10.12 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 127 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   35 ตร.ม. 34.00 1,190.00 30.00 1,050.00 2,240.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาไม )    10 ตร.ม. 58.00 580.00 35.00 350.00 930.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10.12 11,087.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.10 100,041.32

สิน

ทรัพย

   - ติดตั้งกระเบื้องลอนคูขนาด 50 x 120 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  ถาวร

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง   พื้นท่ีประมาณ 36 ตร.ม. 155.00 5,580.00 45.00 1,620.00 7,200.00

   - ติดตั้งครอบสันโคงลอนคูขนาด 23 x 50 ซม. ( ความหนาไมนอยกวา 5  มม. )  

สีเทาซีเมนต พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 7 ม. 131.00 917.00 45.00 315.00 1,232.00

   - ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  1.6  ซม. 

ทับดวยไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.  หนา 1.6  ซม.  

ความยาวประมาณ 24 ม. 182.00 4,368.00 73.00 1,752.00 6,120.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.1 14,552.00

8.11 โรงจอดรถ ขนาด 3.50 x 5.00 ม. มีรายละเอียดดังนี้ (ตาม ผนวก ก )

 8.11.1 งานหลังคา

 8.11.2 งานโครงหลังคา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 128 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ( ดั้ง ,อกไกคู ,จันทัน ) 11 ทอน 409.00 4,499.00 210.00 2,310.00 6,809.00

   - ติดตั้งเหล็กตัว  [  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2  มม. ( อะเส ) 4 ทอน 640.00 2,560.00 340.00 1,360.00 3,920.00

   - ติดตั้งเหล็กกลอง  ขนาด 2" x 2" หนา 2.0 มม.   (แป ) 10 ทอน 290.00 2,900.00 101.00 1,010.00 3,910.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.2 14,639.00

   - ติดตั้งผนังไฟเบอรซีเมนตหนา 8  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.

( บุดานเดียว )   พื้นท่ีประมาณ 5 ตร.ม. 367.00 1,835.00 95.00 475.00 2,310.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.3 2,310.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 3.00  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   ความยาวประมาณ 6 ตน 708.00 4,248.00 258.00 1,548.00 5,796.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.4 5,796.00

   - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสริมเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด Ø 4.0  มม. @  0.15 x 0.15 ม.   

พื้นท่ีประมาณ ( พื้นภายในอาคารและพ้ืนที่รอบอาคาร ) 19 ตร.ม. 346.00 6,574.00 59.00 1,121.00 7,695.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.5 7,695.00

   - เสา  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.15 x 0.50  ม.  เสริมเหล็กแกนเสา  DB. 12  มม.

 8.11.6 งานตอมอ ( ความยาวประมาณ 0.50 ม.)  

 8.11.5 งานพื้นและวัสดุปูพื้น

 8.11.3 งานฝาผนัง

 8.11.4 งานโครงสราง ค.ส.ล.



 แบบ ปร.4 แผนที่ 129 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

จํานวน  4  เสน  เหล็กปลอก  RB.  6  @  0.15 ม.   6 ตน 118.00 708.00 43.00 258.00 966.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.6 966.00

   - ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสริมเหล็ก  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 6 ฐาน 1,015.00 6,090.00 124.00 744.00 6,834.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.7 6,834.00

   - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 2 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา

25,000 ชั่วโมงคาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (lED Driver Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ

ปองกันไฟฟาแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection ) ไมนอยกวา 1 kV. 2 ชุด 996.00 1,992.00 135.00 270.00 2,262.00

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 )  ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.

750 V. , 70 20 ม. 8.38        167.60       7.00        140.00      307.60           

   - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.

750 V. , 70 6 ม. 5.66        33.96         5.00        30.00       63.96             

   - ทอเหล็กรอยสายไฟฟาชนิดบาง  ( EMT  CONDUIT )  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว 4 ทอน 76.48       305.92       66.00      264.00      569.92           

   - SQUARE BOX พรอมฝาปด  แบบลึก ขนาด 4 นิ้ว  x 4 นิ้ว 2 อัน 40.00       80.00         -         -          80.00             

   - แคลมปจับทอ  ขนาด Ø 1/2 นิ้ว แบบหนา ( EMT. STRAP  2SR ) พรอม

 8.11.7 งานฐานราก

 8.11.8 งานระบบไฟฟา



 แบบ ปร.4 แผนที่ 130 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

พุกพลาสติกและตะปูเกลียว 6 ตัว 1.50        9.00           -         -          9.00              

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 1 ชุด 109.00     109.00       90.00      90.00       199.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.8 3,491.48

   - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( เสารวมทาผนังไฟเบอรซีเมนตดวย )

พื้นท่ีประมาณ  17 ตร.ม. 49.00 833.00 31.00 527.00 1,360.00

   - ทาสีน้ํามัน  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )    54 ตร.ม. 43.00 2,322.00 35.00 1,890.00 4,212.00

   - ทาสีกันสนิม  พื้นท่ีประมาณ   ( ทาเหล็ก )   54 ตร.ม. 34.00 1,836.00 30.00 1,620.00 3,456.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11.9 9,028.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8.11 65,311.48

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 8 559,659.66

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ  1 - 8 4,470,855.28

FACTOR F. 1.2616          

รวมเปนเงิน 5,640,431.02

 8.11.9 งานทาสี



 แบบ ปร.4 แผนที่ 131 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

9 คาใชจาย

- ติดตั้งแผนปายอลูมิเนียม พรอมขอความ (เปนงานกัดน้ํายา) ขนาด 12" x 9"

หนาไมนอยกวา 0.45 มม. 16 ปาย 650.00 10,400.00 - - 10,400.00

10,400.00

10 คาใชจาย

1 ใบ 550.00     550.00       -         -          550.00           

1 ใบ 550.00     550.00       -         -          550.00           

1 ใบ 550.00     550.00       -         -          550.00           

1 ใบ 550.00     550.00       -         -          550.00           

1 ใบ 550.00     550.00       -         -          550.00           

  

1 ใบ 550.00     550.00       -         -          550.00           

งานติดตั้งแผนปายอลูมิเนียม

10.1 งานซอมบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 46/14

 - ติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร

10.2 งานซอมบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 47/14

 - ติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร

10.3 งานซอมบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 48/14

 - ติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร

10.4 งานซอมบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 52/11

งานติดตั้งถังน้ํา PVC.

10.5 งานซอมบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 53/11

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 9  (  รวมภาษี VAT ) 7% แลว 

 - ติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร

 - ติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร

10.6 งานซอมบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 54/11

 - ติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร

10.7 งานซอมบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 55/11



 แบบ ปร.4 แผนที่ 132 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

1 ใบ 550.00     550.00       -         -          550.00           

1 ใบ 550.00     550.00       -         -          550.00           
4,400.00        

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1 - 10 5,655,231.02  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,655,200.00 (ปดเศษ)

เผื่อเพิ่ม 2 % กรณีการกําหนดราคากลางใหเปนปจจุบัน ตามมติ ครม. เมื่อ 17 ม.ิย. 51 113,104.00

รวมเปนเงิน ( หาลานเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามรอยสี่บาทถวน ) 5,768,304.00

หมายเหตุ

1.  การประมาณการ  ใชราคาวัสดุกอสรางของหนวยสวนกลาง เดือน ม.ค.60

2.  บัญชีคาแรงงาน / ดําเนินการสําหรับการถอดแบบคํานวณราคากลาง

    งานกอสรางฉบับปรับปรุง เดือน ต.ค. 58 ของกรมบัญชีกลาง

ผูประมาณการ     จ.ส.อ.                      ตําแหนง   หน.สาธารณูปโภค ผยย.มทบ.35 

10.8 งานซอมบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 56/11

 - ติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร

วันที่       ส.ค.60

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ  10  (  รวมภาษี VAT ) 7% แลว 

 - ติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. ความจุไมนอยกวา 150 ลิตร



 แบบ ปร.4 แผนที่ 133 ใน 133 แผน

กลุมงบงาน ซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย ( เพิ่มเติมระหวางป ) ประจําปงบประมาณ 2560   

คาวัสดุ

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน

 หมาย
เหตุ

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                       

รายละเอียดรายการ งานซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย แบบเลขที่

หนวย มทบ.35

สถานที่ซอมแซม คายพิชัยดาบหัก จว.อุตรดิตถ

ผูตรวจ                พ.ต.                       ตําแหนง   ผช.ฝยย.มทบ.35 ทําการแทน ฝยย.มทบ.35         

ตรวจถูกตอง         พ.อ.                       ตําแหนง   หก.กกบ.มทบ.35                       

                   ส.ค.60

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

พ.ท.                        ประธานกรรมการ          พ.ต.                              กรรมการ          พ.ต.                           กรรมการ

     ( วชิระ   ศิริรณรงค )                                  ( ประมาณ   จันทรสมพงษ )                         ( สมหวัง   สรอยมยุรา )

วันที่       ส.ค.60

วันที่       ส.ค.60


