
หนา้1ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

1

1.1 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีใช่สอยด่านหน่าอาคาร (โรงรถ)

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

   DB. 12 มม. @ 0.15 ม. จ านวน 26 ฐาน มีรายการดังน้ี

   หลุมหนา 0.10 ม.

   - ขุดดิน 50.70      ลบ.ม. -           -            99.00     5,019.30    5,019.30         

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 3.25        ลบ.ม. 514.02      1,670.57     91.00     295.75      1,966.32         

   - คอนกรีต 1:3:5 1.30        ลบ.ม. 1,747.66   2,271.96     398.00    517.40      2,789.36         

   - คอนกรีต 1:2:4 5.20        ลบ.ม. 1,892.53   9,841.16     391.00    2,033.20    11,874.36        

   - เหล็กเสริม DB 12 มม. 352.32    กก. 15.46        5,446.87     3.30       1,162.66    6,609.52         

   - ลวดผูกเหล็กเสริม 10.57      กก. 32.24        340.78       -        -           340.78            

   - ไม่แบบ 16.67      ตร.ม. 380.00      6,334.60     -        -           6,334.60         

   - ค่าแรงไม่แบบ 20.80      ตร.ม. -           -            133.00    2,766.40    2,766.40         

   - ตะปู 5.20        กก. 37.38        194.38       -        -           194.38            

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งานซ่อมปรับปรุงห่องแถวนายทหาร หมายเลข 57/19

ของ พัน.สต.กส.ทบ มีรายการดังน้ี

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง



หนา้2ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

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

   จ านวน 4 เส่น เหล็กปลอก RB 6 @ 0.15 ม. จ านวน 13 ต่น มีรายการดังน้ี

   - คอนกรีต 1:2:4 1.26        ลบ.ม. 1,892.53   2,384.59     391.00    492.66      2,877.25         

   - เหล็ก RB 6 มม. 52.12      กก. 15.53        809.42       4.10       213.69      1,023.12         

   - เหล็ก DB 12 มม. 216.42    กก. 15.46        3,345.85     3.30       714.19      4,060.04         

   - ลวดผูกเหล็ก 8.05        กก. 32.24        259.53       -        -           259.53            

   - ไม่แบบ 26.83      ตร.ม. 380.00      10,195.40   -        -           10,195.40        

   - ค่าแรงไม่แบบ 33.54      ตร.ม. -           -            133.00    4,460.82    4,460.82         

   - ตะปู 8.39        กก. 37.38        313.62       -        -           313.62            

   - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ีปะมาณ 25.74      ตร.ม. 74.00        1,904.76     82.00     2,110.68    4,015.44         

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

   จ านวน 4 เส่น เหล็กปลอก RB 6 @ 0.15 ม. จ านวน 13 ต่น มีรายการดังน้ี

   - คอนกรีต 1:2:4 1.17        ลบ.ม. 1,892.53   2,214.26     391.00    457.47      2,671.73         

   - เหล็ก RB 6 มม. 48.48      กก. 15.53        752.89       4.10       198.77      951.66            

   - เหล็ก DB 12 มม. 201.32    กก. 15.46        3,112.41     3.30       664.36      3,776.76         



หนา้3ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - ลวดผูกเหล็ก 7.49        กก. 32.24        241.48       -        -           241.48            

   - ไม่แบบ 24.96      ตร.ม. 380.00      9,484.80     -        -           9,484.80         

   - ค่าแรงไม่แบบ 31.20      ตร.ม. -           -            133.00    4,149.60    4,149.60         

   - ตะปู 7.80        กก. 37.38        291.56       -        -           291.56            

   - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ีปะมาณ 23.40      ตร.ม. 74.00        1,731.60     82.00     1,918.80    3,650.40         

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม. 

   เสริมเหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม.

   @ 0.20 x 0.20 ม. ( ขนาด 6.00 x 54.00 ม. ) มีรายการดังน้ี

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 20.25      ลบ.ม. 514.02      10,408.91   91.00     1,842.75    12,251.66        

   - คอนกรีต 1:2:4 32.40      ลบ.ม. 1,892.53   61,317.97   306.00    9,914.40    71,232.37        

   - เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. 324.00    ตร.ม. 27.00        8,748.00     5.00       1,620.00    10,368.00        

   - ไม่แบบ 12.00      ตร.ม. 380.00      4,560.00     -        -           4,560.00         

   - ค่าแรงไม่แบบ 12.00      ตร.ม. -           -            133.00    1,596.00    1,596.00         

   - ตะปู 3.00        กก. 37.38        112.14       -        -           112.14            

 - โครงหลังคาเหล็ก ( ขนาด 7.00 x 54.00 ม. ) มีรายการดังน้ี



หนา้4ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - แปเหล็กตัว ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 21 กก./ท่อน 72.00      ท่อน 490.66      35,327.52   -        -           35,327.52        

   - จันทันเหล็กตัว ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 36.5 กก./ท่อน 33.00      ท่อน 680.00      22,440.00   -        -           22,440.00        

   - เหล็กเส่นกลมผิวเรียบ 12 มม. ( sag rod ) 9.00        เส่น 154.27      1,388.43     -        -           1,388.43         

   - ค่าแรงติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก 2,716.50  กก. -           -            10.00     27,165.00  27,165.00        

 - ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบอลูซิงค่

   หนา 0.47 มม. พร่อมอุปกรณ่ยึดตรึงไม่ข้ึนสนิม ความยาวประมาณ 378.00    ตร.ม. 268.00      101,304.00  70.00     26,460.00  127,764.00      

 - ติดต้ังครอบข่าง ( FLASHING ) แผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอลูซิงค่

   หนา 0.47 มม. พร่อมอุปกรณ่ยึดตรึงไม่ข้ึนสนิม ความยาวประมาณ 54.00      ม. 222.00      11,988.00   50.00     2,700.00    14,688.00        

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

   มีอายุการใช่งานไม่น่อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน

   Ies LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ่า ( LED Driver Board ) 

   ติดต้ังอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ่ป่องกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ

   ( Surge Protection ) ไม่น่อยกว่า 1kV. 12.00      ชุด 270.00      3,240.00     115.00    1,380.00    4,620.00         



หนา้5ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

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

   พร่อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ่ครบชุด 12.00      ชุด 65.00        780.00       80.00     960.00      1,740.00         

 - สายไฟฟ่าทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

   ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70°C 220.00    ม. 5.50         1,210.00     5.00       1,100.00    2,310.00         

 - ค่าอุปกรณ่สายไฟฟ่า 1.00        งาน 60.50        60.50         -        -           60.50             

 - ท่อร่อยสายไฟฟ่า PVC สีเหลือง ขนาด 18 มม. 27.00      ท่อน 42.31        1,142.37     80.00     2,160.00    3,302.37         

 - ค่าอุปกรณ่ข่อต่อท่อ 1.00        งาน 171.36      171.36       -        -           171.36            

 - ทาสีน้ าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนใหม่ )

   ก่ึงเงา พ้ืนท่ีประมาณ 50.00      ตร.ม. 56.00        2,800.00     34.00     1,700.00    4,500.00         

 - ทาสีน้ ามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เท่ียว + สีน้ ามัน 2 เท่ียว ) 

   พ้ืนท่ีประมาณ 267.00    ตร.ม. 77.00        20,559.00   38.00     10,146.00  30,705.00        

รวมค่าวัสดุและค่าแรงข่อ 1.1 466,620.56    

1.2 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีใช่สอยด่านหลังอาคาร

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

   DB. 12 มม. @ 0.15 ม. จ านวน 13 ฐาน มีรายการดังน้ี



หนา้6ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   หลุมหนา 0.10 ม.

   - ขุดดิน 25.35      ลบ.ม. -           -            99.00     2,509.65    2,509.65         

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.63        ลบ.ม. 514.02      837.85       91.00     148.33      986.18            

   - คอนกรีต 1:3:5 0.65        ลบ.ม. 1,747.66   1,135.98     398.00    258.70      1,394.68         

   - คอนกรีต 1:2:4 2.60        ลบ.ม. 1,892.53   4,920.58     391.00    1,016.60    5,937.18         

   - เหล็กเสริม DB 12 มม. 176.16    กก. 15.46        2,723.43     3.30       581.33      3,304.76         

   - ลวดผูกเหล็กเสริม 5.28        กก. 32.24        170.23       -        -           170.23            

   - ไม่แบบ 8.32        ตร.ม. 380.00      3,161.60     -        -           3,161.60         

   - ค่าแรงไม่แบบ 10.40      ตร.ม. -           -            133.00    1,383.20    1,383.20         

   - ตะปู 2.60        กก. 37.38        97.19         -        -           97.19             

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

   จ านวน 4 เส่น เหล็กปลอก RB 6 @ 0.15 ม. จ านวน 13 ต่น มีรายการดังน้ี

   - คอนกรีต 1:2:4 1.17        ลบ.ม. 1,892.53   2,214.26     391.00    457.47      2,671.73         

   - เหล็ก RB 6 มม. 48.48      กก. 15.53        752.89       4.10       198.77      951.66            

   - เหล็ก DB 12 มม. 201.32    กก. 15.46        3,112.41     3.30       664.36      3,776.76         
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - ลวดผูกเหล็ก 7.49        กก. 32.24        241.48       -        -           241.48            

   - ไม่แบบ 24.96      ตร.ม. 380.00      9,484.80     -        -           9,484.80         

   - ค่าแรงไม่แบบ 31.20      ตร.ม. -           -            133.00    4,149.60    4,149.60         

   - ตะปู 7.80        กก. 37.38        291.56       -        -           291.56            

   - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ีปะมาณ 23.40      ตร.ม. 74.00        1,731.60     82.00     1,918.80    3,650.40         

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม. 

   เสริมเหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม.

   @ 0.20 x 0.20 ม. ( ขนาด 4.00 x 54.00 ม. ) มีรายการดังน้ี

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 13.50      ลบ.ม. 514.02      6,939.27     91.00     1,228.50    8,167.77         

   - คอนกรีต 1:2:4 21.60      ลบ.ม. 1,892.53   40,878.65   306.00    6,609.60    47,488.25        

   - เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. 216.00    ตร.ม. 27.00        5,832.00     5.00       1,080.00    6,912.00         

   - ไม่แบบ 11.60      ตร.ม. 380.00      4,408.00     -        -           4,408.00         

   - ค่าแรงไม่แบบ 11.60      ตร.ม. -           -            133.00    1,542.80    1,542.80         

   - ตะปู 2.90        กก. 37.38        108.40       -        -           108.40            

 - โครงหลังคาเหล็ก ( ขนาด 4.00 x 54.00 ม. ) มีรายการดังน้ี
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - แปเหล็กตัว ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 21 กก./ท่อน 45.00      ท่อน 490.66      22,079.70   -        -           22,079.70        

   - จันทันเหล็กตัว ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 36.5 กก./ท่อน 31.00      ท่อน 680.00      21,080.00   -        -           21,080.00        

   - เหล็กเส่นกลมผิวเรียบ 12 มม. ( sag rod ) 7.00        เส่น 154.27      1,079.89     -        -           1,079.89         

   - ค่าแรงติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก 2,076.50  กก. -           -            10.00     20,765.00  20,765.00        

 - ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบอลูซิงค่

   หนา 0.47 มม. พร่อมอุปกรณ่ยึดตรึงไม่ข้ึนสนิม ความยาวประมาณ 216.00    ตร.ม. 268.00      57,888.00   70.00     15,120.00  73,008.00        

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

   มีอายุการใช่งานไม่น่อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน

   Ies LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ่า ( LED Driver Board ) 

   ติดต้ังอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ่ป่องกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ

   ( Surge Protection ) ไม่น่อยกว่า 1kV. 12.00      ชุด 270.00      3,240.00     115.00    1,380.00    4,620.00         

 - ติดต้ัง SWITCH ไฟฟ่าแบบเด่ียว ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.,
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   พร่อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ่ครบชุด 12.00      ชุด 65.00        780.00       80.00     960.00      1,740.00         

 - สายไฟฟ่าทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

   ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70°C 144.00    ม. 5.50         792.00       5.00       720.00      1,512.00         

 - ค่าอุปกรณ่สายไฟฟ่า 1.00        งาน 39.60        39.60         -        -           39.60             

 - ท่อร่อยสายไฟฟ่า PVC สีเหลือง ขนาด 18 มม. 18.00      ท่อน 42.31        761.58       80.00     1,440.00    2,201.58         

 - ค่าอุปกรณ่ข่อต่อท่อ 1.00        งาน 114.24      114.24       -        -           114.24            

 - ทาสีน้ าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนใหม่ )

   ก่ึงเงา พ้ืนท่ีประมาณ 24.00      ตร.ม. 56.00        1,344.00     31.00     744.00      2,088.00         

 - ทาสีน้ ามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เท่ียว + สีน้ ามัน 2 เท่ียว ) 

   พ้ืนท่ีประมาณ 204.00    ตร.ม. 77.00        15,708.00   38.00     7,752.00    23,460.00        

2 รวมค่าวัสดุและค่าแรงข่อ 1.2 286,577.89    

รวมค่าวัสดุและค่าแรงข่อ 1 753,198.46    

งานซ่อมปรับปรุงห่องแถวนายทหาร หมายเลข 59/13

ของ พัน.สต.กส.ทบ. มีรายการดังน้ี

2.1 งานปรับปรุงถังบ าบัดน้ าเสีย
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ดูดส่ิงปฏิกูล 27.00      ลบ.ม. -           -            250.00    6,750.00    6,750.00         

 - ทุบถังบ าบัดน้ าเสียของเดิม 13.50      ลบ.ม. -           -            600.00    8,100.00    8,100.00         

 - งานฐานรากรองรับถังบ าบัดน้ าเสีย ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.20 ม.

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

   - ขุดดิน 26.33      ลบ.ม. -           -            99.00     2,606.67    2,606.67         

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.69        ลบ.ม. 514.02      868.69       91.00     153.79      1,022.48         

   - คอนกรีต 1:3:5 0.68        ลบ.ม. 1,747.66   1,188.41     398.00    270.64      1,459.05         

   - คอนกรีต 1:2:4 2.70        ลบ.ม. 1,892.53   5,109.83     391.00    1,055.70    6,165.53         

   - เหล็กเสริม DB 12 มม. 121.96    กก. 15.46        1,885.50     3.30       402.47      2,287.97         

   - ลวดผูกเหล็กเสริม 3.66        กก. 32.24        118.00       -        -           118.00            

   - ไม่แบบ 5.76        ตร.ม. 380.00      2,188.80     -        -           2,188.80         

   - ค่าแรงไม่แบบ 7.20        ตร.ม. -           -            133.00    957.60      957.60            

   - ตะปู 1.80        กก. 37.38        67.28         -        -           67.28             

 - ติดต้ังถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปไฟเบอร่กลาสชนิดรวมเกรอะ - กรอง

   ในถังเดียวกัน ขนาด 5 คน 2.00        ชุด 15,600.00  31,200.00   -           31,200.00        
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ติดต้ังถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปไฟเบอร่กลาสชนิดรวมเกรอะ - กรอง

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

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข่อ 2.1 151,323.39    

2.2 งานรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. พร่อมฝา ค.ส.ล. ความยาว 70 ม.

( แบบ ทบ.7307 ) มีรายการดังน้ี

 - งานรางระบายน้ า ค.ส.ล.

   - ขุดดิน 29.40      ลบ.ม. -           -            99.00     2,910.60    2,910.60         

   - อัฐหัก 3.92        ลบ.ม. 150.00      588.00       91.00     356.72      944.72            

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 2.11        ลบ.ม. 514.02      1,084.58     91.00     192.01      1,276.59         

   - คอนกรีต 1:2:4 9.24        ลบ.ม. 1,892.53   17,486.98   306.00    2,827.44    20,314.42        

   - เหล็ก RB 6 มม. 0.31        ตัน 15,531.31  4,861.30     4,100.00 1,283.30    6,144.60         

   - ไม่แบบ 62.72      ตร.ม. 380.00      23,833.60   -        -           23,833.60        

   - ค่าแรงไม่แบบ 156.80    ตร.ม. -           -            133.00    20,854.40  20,854.40        

   - ลวดผูกเหล็ก 6.44        กก. 32.24        207.63       -        -           207.63            

   - ตะปู 44.29      กก. 37.38        1,655.56     -        -           1,655.56         
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ีปะมาณ 93.80      ตร.ม. 74.00        6,941.20     82.00     7,691.60    14,632.80        

   - เหล็กขอบราง L 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 ม. น้ าหนัก 26.8 กก./ท่อน 24.00      ท่อน 579.44      13,906.56   -        -           13,906.56        

   - ค่าแรงเหล็ก 643.20    กก. -           -            10.00     6,432.00    6,432.00         

 - ฝาราง ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.50 ม.

   - คอนกรีต 1:2:4 1.40        ลบ.ม. 1,892.53   2,649.54     306.00    428.40      3,077.94         

   - เหล็ก RB 6 มม. 0.14        ตัน 15,531.31  2,174.38     4,100.00 574.00      2,748.38         

   - ไม่แบบ ,ลวดผูกเหล็ก และตะปู 140.00    ฝา 50.00        7,000.00     -        -           7,000.00         

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข่อ 2.2 125,939.80    

2.3 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีใช่สอยด่านหน่าอาคาร (โรงรถ)

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

   DB. 12 มม. @ 0.15 ม. จ านวน 22 ฐาน มีรายการดังน้ี
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   หลุมหนา 0.10 ม.

   - ขุดดิน 42.90      ลบ.ม. -           -            99.00     4,247.10    4,247.10         

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 2.75        ลบ.ม. 514.02      1,413.56     91.00     250.25      1,663.81         

   - คอนกรีต 1:3:5 1.10        ลบ.ม. 1,747.66   1,922.43     398.00    437.80      2,360.23         

   - คอนกรีต 1:2:4 4.40        ลบ.ม. 1,892.53   8,327.13     391.00    1,720.40    10,047.53        

   - เหล็กเสริม DB 12 มม. 298.12    กก. 15.46        4,608.94     3.30       983.80      5,592.73         

   - ลวดผูกเหล็กเสริม 8.94        กก. 32.24        288.23       -        -           288.23            

   - ไม่แบบ 14.08      ตร.ม. 380.00      5,350.40     -        -           5,350.40         

   - ค่าแรงไม่แบบ 17.60      ตร.ม. -           -            133.00    2,340.80    2,340.80         

   - ตะปู 4.40        กก. 37.38        164.47       -        -           164.47            

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

   จ านวน 4 เส่น เหล็กปลอก RB 6 @ 0.15 ม. จ านวน 11 ต่น มีรายการดังน้ี

   - คอนกรีต 1:2:4 1.06        ลบ.ม. 1,892.53   2,006.08     391.00    414.46      2,420.54         

   - เหล็ก RB 6 มม. 44.10      กก. 15.53        684.87       4.10       180.81      865.68            

   - เหล็ก DB 12 มม. 183.13    กก. 15.46        2,831.19     3.30       604.33      3,435.52         



หนา้14ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - ลวดผูกเหล็ก 6.81        กก. 32.24        219.55       -        -           219.55            

   - ไม่แบบ 22.70      ตร.ม. 380.00      8,626.00     -        -           8,626.00         

   - ค่าแรงไม่แบบ 28.38      ตร.ม. -           -            133.00    3,774.54    3,774.54         

   - ตะปู 7.10        กก. 37.38        265.40       -        -           265.40            

   - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ีปะมาณ 21.78      ตร.ม. 74.00        1,611.72     82.00     1,785.96    3,397.68         

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

   จ านวน 4 เส่น เหล็กปลอก RB 6 @ 0.15 ม. จ านวน 11 ต่น มีรายการดังน้ี

   - คอนกรีต 1:2:4 0.99        ลบ.ม. 1,892.53   1,873.60     391.00    387.09      2,260.69         

   - เหล็ก RB 6 มม. 41.02      กก. 15.53        637.04       4.10       168.18      805.22            

   - เหล็ก DB 12 มม. 170.35    กก. 15.46        2,633.61     3.30       562.16      3,195.77         

   - ลวดผูกเหล็ก 6.34        กก. 32.24        204.40       -        -           204.40            

   - ไม่แบบ 21.12      ตร.ม. 380.00      8,025.60     -        -           8,025.60         

   - ค่าแรงไม่แบบ 26.40      ตร.ม. -           -            133.00    3,511.20    3,511.20         

   - ตะปู 6.60        กก. 37.38        246.71       -        -           246.71            

   - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ีปะมาณ 19.80      ตร.ม. 74.00        1,465.20     82.00     1,623.60    3,088.80         



หนา้15ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ปรับแนวดินเดิม 480.00    ลบ.ม. -           -            99.00     47,520.00  47,520.00        

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม. 

   เสริมเหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม.

   @ 0.20 x 0.20 ม. ( ขนาด 6.00 x 60.00 ม. ) มีรายการดังน้ี

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 22.50      ลบ.ม. 514.02      11,565.45   91.00     2,047.50    13,612.95        

   - คอนกรีต 1:2:4 36.00      ลบ.ม. 1,892.53   68,131.08   306.00    11,016.00  79,147.08        

   - เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. 360.00    ตร.ม. 27.00        9,720.00     5.00       1,800.00    11,520.00        

   - ไม่แบบ 13.20      ตร.ม. 380.00      5,016.00     -        -           5,016.00         

   - ค่าแรงไม่แบบ 13.20      ตร.ม. -           -            133.00    1,755.60    1,755.60         

   - ตะปู 3.30        กก. 37.38        123.35       -        -           123.35            

 - โครงหลังคาเหล็ก ( ขนาด 6.00 x 60.00 ม. ) มีรายการดังน้ี

   - แปเหล็กตัว ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 21 กก./ท่อน 72.00      ท่อน 490.66      35,327.52   -        -           35,327.52        

   - จันทันเหล็กตัว ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 36.5 กก./ท่อน 31.00      ท่อน 680.00      21,080.00   -        -           21,080.00        



หนา้16ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - อะเสตัว ซี ขนาด 200 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 55.69 กก./ท่อน 40.00      ท่อน 1,490.00   59,600.00   -        -           59,600.00        

   - เหล็กเส่นกลมผิวเรียบ 12 มม. ( sag rod ) 18.00      เส่น 154.27      2,776.86     -        -           2,776.86         

   - ค่าแรงติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก 4,871.10  กก. -           -            10.00     48,711.00  48,711.00        

 - ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบอลูซิงค่

   หนา 0.47 มม. พร่อมอุปกรณ่ยึดตรึงไม่ข้ึนสนิม ความยาวประมาณ 324.00    ตร.ม. 268.00      86,832.00   70.00     22,680.00  109,512.00      

 - ติดต้ังครอบข่าง ( FLASHING ) แผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอลูซิงค่

   หนา 0.47 มม. พร่อมอุปกรณ่ยึดตรึงไม่ข้ึนสนิม ความยาวประมาณ 60.00      ม. 222.00      13,320.00   50.00     3,000.00    16,320.00        

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

   มีอายุการใช่งานไม่น่อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน

   Ies LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ่า ( LED Driver Board ) 

   ติดต้ังอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ่ป่องกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ

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

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

   พร่อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ่ครบชุด 10.00      ชุด 65.00        650.00       80.00     800.00      1,450.00         



หนา้17ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - สายไฟฟ่าทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

   ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70°C 240.00    ม. 5.50         1,320.00     5.00       1,200.00    2,520.00         

 - ค่าอุปกรณ่สายไฟฟ่า 1.00        งาน 66.00        66.00         -        -           66.00             

 - ท่อร่อยสายไฟฟ่า PVC สีเหลือง ขนาด 18 มม. 30.00      ท่อน 42.31        1,269.30     80.00     2,400.00    3,669.30         

 - ค่าอุปกรณ่ข่อต่อท่อ 1.00        งาน 190.40      190.40       -        -           190.40            

 - ทาสีน้ าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนใหม่ )

   ก่ึงเงา พ้ืนท่ีประมาณ 41.00      ตร.ม. 56.00        2,296.00     34.00     1,394.00    3,690.00         

 - ทาสีน้ ามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เท่ียว + สีน้ ามัน 2 เท่ียว ) 

   พ้ืนท่ีประมาณ 436.00    ตร.ม. 77.00        33,572.00   38.00     16,568.00  50,140.00        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข่อ 2.3 593,996.66    

2.4 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีใช่สอยด่านหลังอาคาร

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

   DB. 12 มม. @ 0.15 ม. จ านวน 13 ฐาน มีรายการดังน้ี

   หลุมหนา 0.10 ม.

   - ขุดดิน 21.45      ลบ.ม. -           -            99.00     2,123.55    2,123.55         



หนา้18ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.38        ลบ.ม. 514.02      709.35       91.00     125.58      834.93            

   - คอนกรีต 1:3:5 0.55        ลบ.ม. 1,747.66   961.21       398.00    218.90      1,180.11         

   - คอนกรีต 1:2:4 2.20        ลบ.ม. 1,892.53   4,163.57     391.00    860.20      5,023.77         

   - เหล็กเสริม DB 12 มม. 149.06    กก. 15.46        2,304.47     3.30       491.90      2,796.37         

   - ลวดผูกเหล็กเสริม 4.47        กก. 32.24        144.11       -        -           144.11            

   - ไม่แบบ 7.04        ตร.ม. 380.00      2,675.20     -        -           2,675.20         

   - ค่าแรงไม่แบบ 8.80        ตร.ม. -           -            133.00    1,170.40    1,170.40         

   - ตะปู 2.20        กก. 37.38        82.24         -        -           82.24             

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

   จ านวน 4 เส่น เหล็กปลอก RB 6 @ 0.15 ม. จ านวน 13 ต่น มีรายการดังน้ี

   - คอนกรีต 1:2:4 0.99        ลบ.ม. 1,892.53   1,873.60     391.00    387.09      2,260.69         

   - เหล็ก RB 6 มม. 41.02      กก. 15.53        637.04       4.10       168.18      805.22            

   - เหล็ก DB 12 มม. 170.35    กก. 15.46        2,633.61     3.30       562.16      3,195.77         

   - ลวดผูกเหล็ก 6.34        กก. 32.24        204.40       -        -           204.40            

   - ไม่แบบ 21.12      ตร.ม. 380.00      8,025.60     -        -           8,025.60         



หนา้19ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - ค่าแรงไม่แบบ 26.40      ตร.ม. -           -            133.00    3,511.20    3,511.20         

   - ตะปู 6.60        กก. 37.38        246.71       -        -           246.71            

   - ฉาบปูนเรียบ พ้ืนท่ีปะมาณ 19.80      ตร.ม. 74.00        1,465.20     82.00     1,623.60    3,088.80         

 - คานคอดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.25 ม. เสริมเหล็กแกนบน

   ขนาด DB 12 มม. จ านวน 2 เส่น เสริมเหล็กแกนล่าง ขนาด DB 12 มม.

   จ านวน 2 เส่น เหล็กปลอกขนาด DB 6 มม. @ 0.15 ม. ( ควายาว 93 ม. )

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.74        ลบ.ม. 514.02      894.39       91.00     158.34      1,052.73         

   - คอนกรีต 1:2:4 3.49        ลบ.ม. 1,892.53   6,604.93     391.00    1,364.59    7,969.52         

   - คอนกรีต 1:3:5 0.70        ลบ.ม. 1,747.66   1,223.36     398.00    278.60      1,501.96         

   - เหล็กเสริม RB 6 มม. 115.62    กก. 15.53        1,795.58     4.10       474.04      2,269.62         

   - เหล็กเสริม DB 12 มม. 360.07    กก. 15.46        5,566.68     3.30       1,188.23    6,754.91         

   - ลวดผูกเหล็กเสริม 14.27      กก. 32.24        460.06       -        -           460.06            

   - ตะปู 11.63      กก. 37.38        434.73       -        -           434.73            

   - ไม่แบบ 37.20      ตร.ม. 380.00      14,136.00   -        -           14,136.00        

   - ค่าแรงไม่แบบ 46.50      ตร.ม. -           -            133.00    6,184.50    6,184.50         
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ปรับแนวดินเดิม 303.00    ลบ.ม. -           -            99.00     29,997.00  29,997.00        

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม. 

   เสริมเหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม.

   @ 0.20 x 0.20 ม. ( ขนาด 6.00 x 60.00 ม. ) มีรายการดังน้ี

   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 15.00      ลบ.ม. 514.02      7,710.30     91.00     1,365.00    9,075.30         

   - คอนกรีต 1:2:4 24.00      ลบ.ม. 1,892.53   45,420.72   306.00    7,344.00    52,764.72        

   - เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. 240.00    ตร.ม. 27.00        6,480.00     5.00       1,200.00    7,680.00         

   - ไม่แบบ 12.80      ตร.ม. 380.00      4,864.00     -        -           4,864.00         

   - ค่าแรงไม่แบบ 12.80      ตร.ม. -           -            133.00    1,702.40    1,702.40         

   - ตะปู 3.20        กก. 37.38        119.62       -        -           119.62            

 - ผนังก่ออิฐซีเมนต่บล็อคขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ชนิดกันฝนล้ินคู่

   พร่อมแต่งแนวเซาะร่องสองด่าน พ้ืนท่ีประมาณ 11.00      ตร.ม. 393.00      4,323.00     105.00    1,155.00    5,478.00         

 - ผนังก่อคอนกรีตบล็อคมวลเบาขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.

   พร่อมฉาบปูนเรียบสองด่าน พ้ืนท่ีประมาณ 171.00    ตร.ม. 209.00      35,739.00   220.00    37,620.00  73,359.00        



หนา้21ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - เสาเอ็น ,ทับหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็กแกนขนาด 9 มม. เหล็กปลอกขนาด 6 มม.

   ยาว 86.00 ม. มีรายการดังน้ี

   - ปูนซีเมนต่ผสม 288.96    กก. 2.42         699.28       -        -           699.28            

   - ทรายหยาบ 0.86        ลบ.ม. 514.02      442.06       -        -           442.06            

   - หินเบอร่ 1-2 1.72        ลบ.ม. 483.65      831.88       -        -           831.88            

   - น้ าผสมคอนกรีต 154.80    ลิตร 0.02         3.10           -        -           3.10               

   - ไม่แบบหล่อคอนกรีต 8.60        ตร.ม. 380.00      3,268.00     -        -           3,268.00         

   - เหล็กเสริม RB 9 มม. 92.02      กก. 16.10        1,481.52     -        -           1,481.52         

   - เหล็กเสริม RB 6 มม. 35.26      กก. 15.53        547.59       -        -           547.59            

   - ลวดผูกเหล็กเสริม 3.44        กก. 32.24        110.91       -        -           110.91            

   - ตะปู 4.30        กก. 37.38        160.73       -        -           160.73            

   - ค่าแรงทับหลัง ค.ส.ล. ( คร่ึงแผ่น ขนาด 7.5 x 10.0 ซม. ) 86.00      ม. -           -            44.00     3,784.00    3,784.00         

 - โครงหลังคาเหล็ก ( ขนาด 6.00 x 60.00 ม. ) มีรายการดังน้ี

   - แปเหล็กตัว ซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 21 กก./ท่อน 51.00      ท่อน 490.66      25,023.66   -        -           25,023.66        
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

   - จันทันเหล็กตัว ซี ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 36.5 กก./ท่อน 31.00      ท่อน 680.00      21,080.00   -        -           21,080.00        

   - อะเสตัว ซี ขนาด 200 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.

     น้ าหนัก 55.69 กก./ท่อน 40.00      ท่อน 1,490.00   59,600.00   -        -           59,600.00        

   - เหล็กเส่นกลมผิวเรียบ 12 มม. ( sag rod ) 12.00      เส่น 154.27      1,851.24     -        -           1,851.24         

   - ค่าแรงติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก 4,430.10  กก. -           -            10.00     44,301.00  44,301.00        

 - ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบอลูซิงค่

   หนา 0.47 มม. บุฉนวนกันความร่อนโพลียุริเทนโฟม PU หนา 25 มม.

   ป่ดทับด่วยอลูมิเนียมฟอยล่ 1 ด่านพร่อมอุปกรณ่ยึดตรึงไม่ข้ึนสนิม

   พ้ืนท่ีประมาณ 240.00    ตร.ม. 445.00      106,800.00  70.00     16,800.00  123,600.00      

 - ปูพ้ืนกระเบ้ืองเคลือบชนิดสีเรียบผิวมัน ขนาด 12" x 12" 

   รวมปูนทรายรองพ้ืนและวัสดุยาแนว (ชนิดกันเช้ือรา) พ้ืนท่ีประมาณ 180.00    ตร.ม. 305.00      54,900.00   158.00    28,440.00  83,340.00        

 - บัวเชิงผนังไม่ไฟเบอร่ซีเมนต่ชนิดเคลือบสีขขนาด 10 ซม. หนา 1.2 ซม.

   ความยาวประมาณ 164.00    ม. 55.00        9,020.00     45.00     7,380.00    16,400.00        



หนา้23ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ติดต้ังวงกบพร่อมบานประตูเหล็กป่่มข้ึนรูป ขนาด 0.80 x 2.00 ม.

   ผลิตจากแผ่นเหล็กกรีดเย็นความหนาไม่น่อยกว่า 0.6 มม.

   ป่่มข้ึนรูปตามแบบประกบ 2 แผ่นคู่ ภายในฉีด โพลียูริเทนกันเสียง 

   กันความร่อน ป่องกันสนิมด่วยระบบชุบซิงค่ฟอสเฟสเคลือบผิว

   ด่วยระบบพ่นสีอบ ( Polyester Powder Coating ) ความหนา

   กรอบบานประตูรวม 35 มม. อุปกรณ่บานพับเหล็กหนา 3 มม.

   ขนาด 5" ลักษณะถอดบานได่โดยไม่ต่องคลายสกรูน็อต

   ฐานอุปกรณ่ส าเร็จจากโรงงานก่อนเคลือบสี พร่อมกุญแจลูกบิด 10.00      ชุด 6,520.00   65,200.00   380.00    3,800.00    69,000.00        

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

   มีอายุการใช่งานไม่น่อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน

   Ies LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ่า ( LED Driver Board ) 

   ติดต้ังอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ่ป่องกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ

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

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

   พร่อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ่ครบชุด 10.00      ชุด 65.00        650.00       80.00     800.00      1,450.00         
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       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ติดต้ัง PLUG ไฟฟ่า แบบ 2 ช่อง ชนิดมีสายดิน ( 2P+E ) ชนิดติดลอย

   ขนาด 16 A., 250 V., พร่อมกล่องโลหะ และอุปกรณ่ครบชุด 10.00      ชุด 157.00      1,570.00     90.00     900.00      2,470.00         

 - สายไฟฟ่าทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

   ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70°C 40.00      ม. 5.50         220.00       5.00       200.00      420.00            

 - สายไฟฟ่าทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

   ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. 750 V. 70°C 110.00    ม. 11.68        1,284.80     7.00       770.00      2,054.80         

 - สายไฟฟ่าทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

   ขนาด 1 x 4 ตร.มม. 750 V. 70°C 130.00    ม. 12.29        1,597.70     10.00     1,300.00    2,897.70         

 - ค่าอุปกรณ่สายไฟฟ่า 1.00        งาน 155.12      155.12       -        -           155.12            

 - ท่อร่อยสายไฟฟ่า PVC สีเหลือง ขนาด 18 มม. 32.00      ท่อน 42.31        1,353.92     80.00     2,560.00    3,913.92         

 - ค่าอุปกรณ่ข่อต่อท่อ 1.00        งาน 203.09      203.09       -        -           203.09            

 - ทาสีน้ าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน ( รวมรองพ้ืนปูนใหม่ )

   ก่ึงด่าน พ้ืนท่ีประมาณ 323.00    ตร.ม. 40.00        12,920.00   28.00     9,044.00    21,964.00        

 - ทาสีน้ าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนใหม่ )

   ก่ึงเงา พ้ืนท่ีประมาณ 115.00    ตร.ม. 56.00        6,440.00     31.00     3,565.00    10,005.00        



หนา้25ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ทาสีน้ ามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เท่ียว + สีน้ ามัน 2 เท่ียว ) 

   พ้ืนท่ีประมาณ 386.00    ตร.ม. 77.00        29,722.00   38.00     14,668.00  44,390.00        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข่อ 2.4 812,471.74    

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข่อ 2 1,683,731.59  

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข่อ 1 - 2 2,436,930.04  

FACTOR F. 1.2980          

เป่นเงิน 3,163,135.20  

3 งานติดต้ังป่ายอลูมิเนียม

3.1 ติดต้ังแผ่นป่ายอลูมิเนียม พร่อมข่อความ ( เป่นงานกัดน้ ายา )

ขนาด 12" x 9" หนาไม่น่อยกว่า 0.45 มม. 4.00        ป่าย 650.00      2,600.00     -           2,600.00         

รวมค่าวัสดุ ข่อ 3 2,600.00        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข่อ 1 - 3 3,165,735.20  



หนา้26ของ26หนา้

       โรงเรือน และส่ิงก่อสร่างอ่ืนๆ โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรช้ันนายร่อย ของ ทบ.(หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)

หมวด ค่าวัสดุและ หมาย

ประเภท ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เป่นเงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

  ผู่ประมาณการ                                                                                                                                           ประมาณการเม่ือ    

งาน  กลุ่มงบงานโครงการก่อสร่าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร่าง  ประจ าป่งบประมาณ  2564  โครงการปรับปรุงบ่านพัก         สถานท่ี    พัน.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.

ล าดับ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุส่ิงของ ค่าแรง

รวมเป่นเงินท้ังส้ิน 3,165,700.00  ป่ดเศษ


