
                                                                                                                                                                                    หนา้1 ของ 8 หนา้                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.... ร้ัวลวดหนาม 1 ช่วง 2.50 ม. ( 10 ช่วงเสา ยาว 25 ม. สูง 1.55 ม. )     แบบเลขที ่9869
ล าดับ หมวด จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและ

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม
เงิน หนว่ยละ เงิน หนว่ยละ เงิน เปน็เงิน

1 งานก่อสร้างร้ัวลวดหนาม บริเวณทีต้ั่งหนว่ย ของ ร.7 พนั.2
1.1    ร้ัวลวดหนาม

 - ขุดดิน 10.00 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 990.00 990.00
 - คอนกรีต 1:2:4 1.59 ลบ.ม. 1,859.00 2,955.81 306.00 486.54 3,442.35
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม. 42.71 กก. 16.10 687.63 4.10 175.11 862.74
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม. 16.32 กก. 15.53 253.45 4.10 66.91 320.36
 - ลวดผูกเหล็ก 1.77 กก. 32.00 56.64 0.00 0.00 56.64

 - ตะปู 4.35 กก. 31.00 134.85 0.00 0.00 134.85

 - ทาสีพลาสติก ( ภาพนอก ) 8.58 ตร.ม. 49.00 420.42 31.00 265.98 686.40

 - ลวดหนามอลูซิงค์ 200.00 ตร.ม. 7.00 1,400.00 2.00 400.00 1,800.00

 - ไม้แบบ ( 17.38 ตร.ม. ) 6.95 ตร.ม. 380.00 2,641.00 133.00 2,311.54 4,952.54

 - ลวดยึดลวดหนามกับเสา 40.00 ม. 6.90 276.00 0.00 0.00 276.00

 - ฉาบปนู 8.58 ตร.ม. 67.00 574.86 82.00 703.56 1,278.42

                     รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ( 25.00 ม. ) 14,800.30

รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ( 1.00 ม. ) 592.01
           รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ( 1.00 ม. ) 592.00
              รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ข้อ 1.1 400.00 ม. 236,800.00

1.2  ค้ ายัน                                       
 - ขุดดิน 0.79 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 78.21 78.21

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุส่ิงของ

งาน  โครงการก่อสร้างร้ัวแสดงแนวเขตและปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐ ในความดูแลรักษาใช้ประโยชน ์ของ ทบ. ประจ าปงีบประมาณ 2564                       สถานที ่   ร.7 พนั.2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเมื่อ    



                                                                                                                                                                                    หนา้2 ของ 8 หนา้

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.... ร้ัวลวดหนาม 1 ช่วง 2.50 ม. ( 10 ช่วงเสา ยาว 25 ม. สูง 1.55 ม. )     แบบเลขที ่9869
ล าดับ หมวด จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและ

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม
เงิน หนว่ยละ เงิน หนว่ยละ เงิน เปน็เงิน

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุส่ิงของ

งาน  โครงการก่อสร้างร้ัวแสดงแนวเขตและปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐ ในความดูแลรักษาใช้ประโยชน ์ของ ทบ. ประจ าปงีบประมาณ 2564                       สถานที ่   ร.7 พนั.2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเมื่อ    

 - ลูกรังบดอัดแนน่ 0.11 ลบ.ม. 299.00 32.89 104.00 11.44 44.33
 - คอนกรีต 1:3:5 0.03 กก. 1,571.00 47.13 398.00 11.94 59.07
 - คอนกรีต 1:2:4 0.14 กก. 1,752.00 245.28 306.00 42.84 288.12
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม. 10.41 กก. 21.16 220.28 4.10 42.68 262.96
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม. 2.45 กก. 20.44 50.08 4.10 10.05 60.12
 - ลวดผูกเหล็ก 0.39 กก. 32.00 12.48 0.00 0.00 12.48
 - ตะปู 0.49 กก. 32.00 15.68 0.00 0.00 15.68
 - ทาสีพลาสติก ( ภาพนอก ) 1.20 ตร.ม. 49.00 58.80 31.00 37.20 96.00
 - ไม้แบบ ( 1.88 ตร.ม. ) 0.75 ตร.ม. 380.00 285.00 133.00 250.04 535.04
                      รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) 142.92

  รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) 1.00 ต้น 1,402.00
                   รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ข้อ 1.2 17.00 ต้น 23,834.00
                   รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ข้อ 1 260,634.00

2 งานก่อสร้างร้ัวลวดหนาม บริเวณพืน้ทีฝึ่ก ของ ร.7 พนั.2
2.1 ร้ัวลวดหนาม

 - ขุดดิน 10.00 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 990.00 990.00
 - คอนกรีต 1:2:4 1.59 ลบ.ม. 1,859.00 2,955.81 306.00 486.54 3,442.35
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม. 42.71 กก. 16.10 687.63 4.10 175.11 862.74
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม. 16.32 กก. 15.53 253.45 4.10 66.91 320.36
 - ลวดผูกเหล็ก 1.77 กก. 32.00 56.64 0.00 0.00 56.64



                                                                                                                                                                                    หนา้3 ของ 8 หนา้

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.... ร้ัวลวดหนาม 1 ช่วง 2.50 ม. ( 10 ช่วงเสา ยาว 25 ม. สูง 1.55 ม. )     แบบเลขที ่9869
ล าดับ หมวด จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและ

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม
เงิน หนว่ยละ เงิน หนว่ยละ เงิน เปน็เงิน

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุส่ิงของ

งาน  โครงการก่อสร้างร้ัวแสดงแนวเขตและปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐ ในความดูแลรักษาใช้ประโยชน ์ของ ทบ. ประจ าปงีบประมาณ 2564                       สถานที ่   ร.7 พนั.2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเมื่อ    

 - ตะปู 4.35 กก. 31.00 134.85 0.00 0.00 134.85
 - ทาสีพลาสติก ( ภาพนอก ) 8.58 ตร.ม. 49.00 420.42 31.00 265.98 686.40
 - ลวดหนามอลูซิงค์ 200.00 ตร.ม. 7.00 1,400.00 2.00 400.00 1,800.00
 - ไม้แบบ ( 17.38 ตร.ม. ) 6.95 ตร.ม. 380.00 2,641.00 133.00 2,311.54 4,952.54
 - ลวดยึดลวดหนามกับเสา 40.00 ม. 6.90 276.00 0.00 0.00 276.00
 - ฉาบปนู 8.58 ตร.ม. 67.00 574.86 82.00 703.56 1,278.42

         รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ( 25.00 ม. ) 14,800.30
         รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ( 1..00 ม. ) 592.01

รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ( 1.00 ม. ) 592.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ข้อ 2.1 1,300.00 ม. 769,600.00

2.2 ค้ ายัน

 - ขุดดิน 0.79 ลบ.ม. 0.00 0.00 99.00 78.21 78.21
 - ลูกรังบดอัดแนน่ 0.11 ลบ.ม. 280.00 30.80 104.00 11.44 42.24
 - คอนกรีต 1:3:5 0.03 กก. 1,678.00 50.34 398.00 11.94 62.28
 - คอนกรีต 1:2:4 0.14 กก. 1,859.00 260.26 306.00 42.84 303.10
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø  9 มม. 10.41 กก. 16.10 167.60 4.10 42.68 210.28
 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø  6 มม. 2.45 กก. 15.53 38.05 4.10 10.05 48.10
 - ลวดผูกเหล็ก 0.39 กก. 32.00 12.48 0.00 0.00 12.48
 - ตะปู 0.49 กก. 31.00 15.19 0.00 0.00 15.19
 - ทาสีพลาสติก ( ภาพนอก ) 1.20 ตร.ม. 49.00 58.80 31.00 37.20 96.00



                                                                                                                                                                                    หนา้4 ของ 8 หนา้

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.... ร้ัวลวดหนาม 1 ช่วง 2.50 ม. ( 10 ช่วงเสา ยาว 25 ม. สูง 1.55 ม. )     แบบเลขที ่9869
ล าดับ หมวด จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและ

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม
เงิน หนว่ยละ เงิน หนว่ยละ เงิน เปน็เงิน

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุส่ิงของ

งาน  โครงการก่อสร้างร้ัวแสดงแนวเขตและปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐ ในความดูแลรักษาใช้ประโยชน ์ของ ทบ. ประจ าปงีบประมาณ 2564                       สถานที ่   ร.7 พนั.2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเมื่อ    

 - ไม้แบบ ( 1.88 ตร.ม. ) 0.75 ตร.ม. 380.00 285.00 133.00 250.04 535.04
                รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) 1,402.92
                รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) 1.00 ต้น 1,402.00
            รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ( ไม่ตอกสาเข็ม ) ข้อ 2.2 53.00 ต้น 74,306.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 2 843,906.00
                               รวมค่าวัสดุและค่าแรง  1,104,540.00
                                    ค่า FACTOR F 1.3014
                                     รวมเปน็เงิน     1,436,343.82
                                 รวมเปน็เงินทัง้หมด 1,436,300.00

คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเมื่อ.............ธ.ค.63
   พ.อ.                                                         พ.ต.                                              ร.ท.
        (พศิิษฐ์  กันทะใจ)                                        (ธนกร    แย้มคล้าย)                          (สุคิด     นนัตาเวียง)



                                                                                                                                                                                    หนา้5 ของ 8 หนา้

หมาย
เหตุ

ปดัเศษ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)
งาน  โครงการก่อสร้างร้ัวแสดงแนวเขตและปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐ ในความดูแลรักษาใช้ประโยชน ์ของ ทบ. ประจ าปงีบประมาณ 2564                       สถานที ่   ร.7 พนั.2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
ผู้ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเมื่อ    



                                                                                                                                                                                    หนา้6 ของ 8 หนา้

หมาย
เหตุ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)
งาน  โครงการก่อสร้างร้ัวแสดงแนวเขตและปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐ ในความดูแลรักษาใช้ประโยชน ์ของ ทบ. ประจ าปงีบประมาณ 2564                       สถานที ่   ร.7 พนั.2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
ผู้ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเมื่อ    

ปดัเศษ



                                                                                                                                                                                    หนา้7 ของ 8 หนา้

หมาย
เหตุ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)
งาน  โครงการก่อสร้างร้ัวแสดงแนวเขตและปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐ ในความดูแลรักษาใช้ประโยชน ์ของ ทบ. ประจ าปงีบประมาณ 2564                       สถานที ่   ร.7 พนั.2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
ผู้ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเมื่อ    

ปดัเศษ



                                                                                                                                                                                    หนา้8 ของ 8 หนา้

หมาย
เหตุ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)
งาน  โครงการก่อสร้างร้ัวแสดงแนวเขตและปอ้งกันการบกุรุกทีดิ่นของรัฐ ในความดูแลรักษาใช้ประโยชน ์ของ ทบ. ประจ าปงีบประมาณ 2564                       สถานที ่   ร.7 พนั.2 อ.เชียงดาว จว.ช.ม.
ผู้ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเมื่อ    

ปดัเศษ

 
ปดัเศษ


