
                                                                                                                                                                                    หนา้1 ของ 9 หนา้                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

1 งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 38/35

ของ กสษ.3 กส.ทบ. (แบบ กห 04 - 4)  มีรายละเอียดดังน้ี.- 

1.1 งานห้องน้ำ - ห้องส้วม

 - รื้อถอนวงกบพร้อมบานประตู ( บานเดี่ยว ) 10.00 ชุด 0.00 0.00 70.00 700.00 700.00

 - ติดตั้งวงกบพร้อมบานประตู  PVC.  ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนล่าง

   ขนาด  0.70 X 2.00  ม.  (มอก. ) หนา  3.5  ซม.  ชนิดเข้าลิ่ม  พับขึ้นรูปจากแผ่น  PVC.  

   ความหนาไม่น้อยกว่า  1.4  มม.  ประกอบบานแบบบล็อกต่อเน่ืองตลอดแนว

   ( INTERLOCKED )  ผิวบานพ่นเคลือบเทอร์โมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดข่วน  และเช้ือรา

   พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ประกอบครบชุด 10.00 ชุด 2,354.00 23,540.00 345.00 3,450.00 26,990.00

 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นที่ประมาณ 39.00 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 1,950.00 1,950.00

 - ปูกระเบ้ืองชนิดสีเรียบผิวด้าน ขนาด 12'' x 12''  รวมกาวซีเมนต์รองพ้ืน

   และวัสดุยาแนว ( ชนิดกันเช้ือรา )  พ้ืนที่ประมาณ 39.00 ตร.ม. 261.00 10,179.00 158.00 6,162.00 16,341.00

 - รื้อถอนผนังบุกระเบ้ืองเคลือบ พื้นที่ประมาณ 173.00 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 6,055.00 6,055.00

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิคผิวมันขนาด 12'' x 12'' รวมกาวซีเมนต์รองพ้ืน

   และวัสดุยาแนว (บุ 2.00 ม.)  พ้ืนที่ประมาณ 208.00 ตร.ม. 266.00 55,328.00 166.00 34,528.00 89,856.00

 - รื้อถอนสุขภัณฑ์ 20.00 ชุด 0.00 0.00 140.00 2,800.00 2,800.00

 - ติดตั้งโถส้วม นั่งราบชักโครก ( แบบวงรีนั่งยาว ) แบบมีถังพักน้ําเคลือบขาว

   ประกอบครบชุด 10.00 ชุด 3,977.00 39,770.00 450.00 4,500.00 44,270.00

 - สต็อปวาล์ว 3 ทาง ( โถส้วม ) 10.00 ชุด 200.00 2,000.00 35.00 350.00 2,350.00

 - สายอ่อนน้ำดีสเตนเลสถักขนาด 16'' สำหรับโถส้วม 10.00 ชุด 160.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    



                                                                                                                                                                                    หนา้2 ของ 9 หนา้

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    

 - สายฉีดชำระสายอ่อน (สเตนเลส) 10.00 ชุด 445.00 4,450.00 35.00 350.00 4,800.00

 - ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว  10.00 ชุด 977.00 9,770.00 450.00 4,500.00 14,270.00

 - สต็อปวาล์ว บอลล์วาล์ว 10.00 ชุด 200.00 2,000.00 35.00 350.00 2,350.00

 - สายน้ำดีอ่างล้างหน้าสเตนเลสถัก 16'' 10.00 ชุด 160.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

 - สะดืออ่างแบบดึงล็อค  10.00 ชุด 293.00 2,930.00 0.00 0.00 2,930.00

 - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (สเตนเลส) 10.00 ชุด 671.00 6,710.00 0.00 0.00 6,710.00

 - ก๊อกน้ำเดี่ยว  แบบก้านโยก สเตนเลส 10.00 ชุด 1,166.00 11,660.00 25.00 250.00 11,910.00

 - ติดตั้งกระจกเงาเปลือยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 10.00 ชุด 924.00 9,240.00 70.00 700.00 9,940.00

 - ติดตั้งฝักบาวอาบน้ำสายอ่อน สเตนเลส 10.00 ชุด 703.00 7,030.00 70.00 700.00 7,730.00

 - วาล์วปิด - เปิดน้ำ ฝักบัวสายอ่อน สเตนเลส 10.00 ชุด 852.00 8,520.00 0.00 0.00 8,520.00

 - ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม หน้าแปลน 3'' 10.00 ชุด 298.00 2,980.00 75.00 750.00 3,730.00

                              รวมค่าวัสดุและค่าแรง  1.1 267,402.00

1.6 งานประปา

 - ท่อ PVC. ขนาด Ø  4"  ชั้น 8.5 6.00 ท่อน 526.29 3,157.74 400.00 2,400.00 5,557.74

 - ท่อ PVC. ขนาด Ø  1/2"  ชั้น 13.5 10.00 ท่อน 43.81 438.10 120.00 1,200.00 1,638.10

 - ค่าแรงอุปกรณ์ประกอบท่อ PVC. 1.00 งาน 1,503.00 1,503.00 450.00 450.00 1,953.00

                               รวมค่าวัสดุและค่าแรง  1.2 9,148.84

                             รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1 276,550.84

2 งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 40/35

ของ กสษ.3 กส.ทบ. (แบบ กห 04 - 4)  มีรายละเอียดดังน้ี.- 



                                                                                                                                                                                    หนา้3 ของ 9 หนา้

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    

2.1 งานหลังคา

 - แปสําเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสียาว 4 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง 150.00 ท่อน 184.00 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00

 - ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี 543.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 13,575.00 13,575.00

 - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคห์นา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   พ้ืนที่ประมาณ 543.00 ตร.ม. 268.00 145,524.00 70.00 38,010.00 183,534.00

 - ติดตั้งครอบสัน (เข้าลอน) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-1) 22.00 ม. 222.00 4,884.00 50.00 1,100.00 5,984.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-3) 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

                             รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 2 249,733.00

3 งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 41/35

ของ กสษ.3 กส.ทบ. (แบบ กห 04 - 4)  มีรายละเอียดดังน้ี.- 

3.1 งานหลังคา

 - แปสําเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสียาว 4 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง 150.00 ท่อน 184.00 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00

 - ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี 543.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 13,575.00 13,575.00

 - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคห์นา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   พ้ืนที่ประมาณ 543.00 ตร.ม. 268.00 145,524.00 70.00 38,010.00 183,534.00

 - ติดตั้งครอบสัน (เข้าลอน) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.



                                                                                                                                                                                    หนา้4 ของ 9 หนา้

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-1) 22.00 ม. 222.00 4,884.00 50.00 1,100.00 5,984.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-3) 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

                             รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 3 249,733.00

4 งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 71/37

ของ กสษ.3 กส.ทบ. (แบบ กห 04 - 4)  มีรายละเอียดดังน้ี.- 

4.1 งานหลังคา

 - แปสําเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสียาว 4 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง 150.00 ท่อน 184.00 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00

 - ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี 543.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 13,575.00 13,575.00

 - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคห์นา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   พ้ืนที่ประมาณ 543.00 ตร.ม. 268.00 145,524.00 70.00 38,010.00 183,534.00

 - ติดตั้งครอบสัน (เข้าลอน) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-1) 22.00 ม. 222.00 4,884.00 50.00 1,100.00 5,984.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-3) 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

                             รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 4 249,733.00



                                                                                                                                                                                    หนา้5 ของ 9 หนา้

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    

5 งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 73/37

ของ กสษ.3 กส.ทบ. (แบบ กห 04 - 4)  มีรายละเอียดดังน้ี.- 

5.1 งานหลังคา

 - แปสําเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสียาว 4 ม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึง 150.00 ท่อน 184.00 27,600.00 0.00 0.00 27,600.00

 - ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี 543.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 13,575.00 13,575.00

 - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคห์นา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   พ้ืนที่ประมาณ 543.00 ตร.ม. 268.00 145,524.00 70.00 38,010.00 183,534.00

 - ติดตั้งครอบสัน (เข้าลอน) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-1) 22.00 ม. 222.00 4,884.00 50.00 1,100.00 5,984.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-3) 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

                             รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 5 249,733.00

6 งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 73/37

ของ พัน.สต. กส.ทบ. (แบบ กห 04 - 1)  มีรายละเอียดดังน้ี.- 

6.1 งานหลังคา

 - รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่สีเทาซีเมนต์ (ห้องครัว)   พ้ืนที่ประมาณ 87.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 2,175.00 2,175.00

 - รื้อถอนโครงหลังคา (ห้องครัว) พ้ืนที่ประมาณ 87.00 ตร.ม. 0.00 0.00 60.00 5,220.00 5,220.00

 - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคห์นา 0.47  มม.



                                                                                                                                                                                    หนา้6 ของ 9 หนา้

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   พ้ืนที่ประมาณ 105.00 ตร.ม. 268.00 28,140.00 70.00 7,350.00 35,490.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-3) 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00

 - งานโครงหลังคาเหล็ก ขนาด 3.00 x 36.00 ม. (ห้องครัว)

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

น้ําหนัก 21 กก./ท่อน 24.00 ท่อน 370.00 8,880.00 -          -            8,880.00

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

น้ําหนัก 36.5 กก./ท่อน 18.00 ท่อน 650.00 11,700.00 -          -            11,700.00

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม. ( sag rod ) 4.00 เส้น 150.96 603.84 -          -            603.84

 - ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 1,161.00 กก. 0.00 0.00 10.00 11,610.00 11,610.00

 - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบาขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. 

พร้อมฉาบปูนเรียบสองด้าน (ผนังก้ันระหว่างห้องครัว) พ้ืนที่ประมาณ 16.00 ตร.ม. 209.00 3,344.00 220.00 3,520.00 6,864.00

92,062.84

6.2 งานถังบําบัดน้ําเสีย

 - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวมเกรอะ - กรอง

ในถังเดียวกัน ขนาด 5 คน 2.00 ถัง 15,600.00 31,200.00 -          -            31,200.00

 - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดรวมเกรอะ - กรอง

ในถังเดียวกัน ขนาด 10 คน 4.00 ถัง 22,100.00 88,400.00 -          -            88,400.00

 - ฐานรากกรองถังบําบัดนํ้าเสีย ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.20 ม.

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

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6.1



                                                                                                                                                                                    หนา้7 ของ 9 หนา้

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    

หยาบก้นหลุมหนา 0.05 ม. ทราบหยาบก้นหลุมหนา 0.10 ม. จํานวน 6.00 ฐาน 2,598.00 15,588.00 1,022.00  6,132.00     21,720.00

 - ท่อ PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 8.5 10.00 ท่อน 526.29 5,262.90 400.00     4,000.00     9,262.90

 - ท่อ Flex ขนาด 4" x 12" 6.00 อัน 360.00 2,160.00 -          -            2,160.00

152,742.90

6.3 งานทาสี

 - ทาสีน้ํามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เท่ียว + สีน้ํามัน 2 เท่ียว )

พ้ืนที่ประมาณ 107.00 ตร.ม. 77.00 8,239.00 38.00 4,066.00     12,305.00

 - ทาสสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน ( รวมรองพ้ืนปูนเก่า ) ก่ึงเงา

พ้ืนที่ประมาณ 25.00 ตร.ม. 54.00 1,350.00 30.00 750.00       2,100.00

14,405.00

6.4 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีใช้สอยด้านหลังอาคาร

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

DB. 12 มม. @ 0.15 ม. เทคอนกรีตหนายก้นหลุมหนา 0.05

ทรายหยาบก้นหลุมหนา 0.10 ม. จํานวน 11.00 ฐาน 1,155.00 12,705.00 454.00 4,994.00     17,699.00

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

จํานวน 4 เส้น เหล็กปลอก RB. 6 @ 0.15 ม. จํานวน 11.00 ต้น 1,568.00 17,248.00 618.00 6,798.00     24,046.00

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืน 0.05 ม. ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. เหล็กเสริม

WIRE MESH ขนาด 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. พ้ืนที่ประมาณ 140.00 ตร.ม. 296.00 41,440.00 58.00 8,120.00     49,560.00

 - ปูกระเบ้ืองชนิดสีเรียบผิวด้าน ขนาด 12'' x 12''  รวมกาวซีเมนต์รองพ้ืน

และวัสดุยาแนว ( ชนิดกันเช้ือรา ) พ้ืนที่ประมาณ (พร้อมปรังรางระบบระนายน้ำ) 105.00 ตร.ม. 259.00 27,195.00 158.00 16,590.00   43,785.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6.2

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6.3



                                                                                                                                                                                    หนา้8 ของ 9 หนา้

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    

 - งานโครงหลังคาเหล็ก และกระเบ้ืองหลังคา ( ขนาด 4.00 x 36.00 ม. )

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

น้ําหนัก 21 กก./ท่อน 30.00 ท่อน 370.00 11,100.00 -          -            11,100.00

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

น้ําหนัก 36.5 กก./ท่อน 22.00 ท่อน 650.00 14,300.00 -          -            14,300.00

 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม. ( sag rod ) 4.00 เส้น 150.96 603.84 -          -            603.84

 - ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 1,433.00 กก. 0.00 0.00 10.00 14,330.00   14,330.00

 - ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคห์นา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   พ้ืนที่ประมาณ 144.00 ม. 268.00 38,592.00 70.00 10,080.00   48,672.00

 - ติดตั้งครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค ์หนา 0.47  มม.

   พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ (ตาม ผนวก ง-3) 35.00 ชุด 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00     9,520.00

 - งานระบบไฟฟ้า

 - ติดตั้งวงโคมแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ขนาด 1 x LED 18 W

มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80

ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า ( LED Driver Board ) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดนมี

อุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ ( Surge Protection ) ไม่น้อยกว่า 1kV. 10.00 ชุด 270.00 2,700.00 115.00 1,150.00 3,850.00

 - ติดตั้ง SWITCH แบบเดี่ยว ชนิดติดลอยขนาด 16 A., 250 V. 

พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง 10.00 ชุด 65.00 650.00 80.00 800.00 1,450.00

 - สายไฟฟ้าทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW ( IEC 01 ) ขนาด 1 x 1.5 ตร.ม.



                                                                                                                                                                                    หนา้9 ของ 9 หนา้

ลําดับ จํานวน หน่วย ค่าวัสดุและ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงนิ หน่วยละ เงนิ เป็นเงนิ

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุสิ่งของ

งาน  กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน  ประจำปีงบประมาณ  2564                                                 สถานที่    กสษ.3 กส.ทบ. และ พัน.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม.

ค่าแรง

ผู้ประมาณการ   คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                ประมาณการเมื่อ    

750 V., 70° C. ความยาวประมาณ 184.00 ม. 4.36 802.24 5.00 920.00 1,722.24

 - ค่าอุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า 1.00 งาน 40.11 40.11 0.00 0.00 40.11

 - ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สัเหลือง ขนาด Ø 1/2, 20.00 ท่อน 42.32 846.40 80.00 1,600.00 2,446.40

 - ค่าอุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า 1.00 งาน 126.93 126.93 0.00 0.00 126.93

 - งานทาสี

 - ทาสีน้ําพลาสติดอะคับิค ขนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนเก่า ) พ้ืนที่ประมาณ 18.00 ตร.ม. 56.00 1,008.00 34.00 612.00 1,620.00

 - ทาสีน้ํามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เท่ียว + สีน้ํามัน 2 เท่ียว ) พ้ืนที่ประมาณ 125.00 ตร.ม. 77.00 9,625.00 38.00 4,750.00 14,375.00

259,246.52

518,457.26

1,793,940.10

                                         ค่า FACYOR  F. 1.2990

                                          รวมเป็นเงิน 2,330,328.19  

7 งานติดตั้งแผ่นป้ายสินทรัพย์

7.1 ติดตั้งแผ่นป้าย อลูมิเนี้ยม พร้อมข้อความ ขนาด 12 นิ้ว x 9 นิ้ว

ความหายไม่น้อยกว่า 0.45 มม. 1.00 ป้าย 650.00 650.00 0.00 0.00 650.00

2,330,978.19

2,330,900.00 ปัดเศษ

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 6 

รวมค่าวัสดุ ข้อ 7

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 7

เป็นเงนิทั้งสิ้น

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6.4

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 6


