
แบบ ปร.4  แผ่นที่  1  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง ...........คลัง สป.5 (แบบที ่2)  (10.00 ม. x 20.00 ม.) ............... แบบเลขที่...........ทบ.2884 ง................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

โครงการก่อสร้างบา้นพัก โรงเรือน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ โครงการเสริมสร้างความปลอดภยั คลงั สป.5 ระยะที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

1 สร้างคลัง สป.5 (แบบที่ 2)

1.1 สร้างคลัง สป.5 (แบบที่ 2)

ขุดดินฐานราก 50.00      ลบ.ม. -              -              99.00             4,950.00         4,950.00            

ทรายหยาบบดอดัแนน่ 42.00      ลบ.ม. 514.00         21,588.00     91.00             3,822.00         25,410.00         

 คอนกรีต 1:3:5 1.00        ลบ.ม. 1,678.00       1,678.00       398.00           398.00           2,076.00            

* คอนกรีต 1:2:4 53.00      ลบ.ม. 1,859.00       98,527.00     391.00           20,723.00       119,250.00         

 ไมแ้บบ    (200.00  ตร.ม.) 160.00     ตร.ม. 380.00         60,800.00     133.00           26,600.00       87,400.00          

 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด Ø 6 มม. 0.22        ตัน 15,531.00     3,416.82       4,100.00         902.00           4,318.82            

 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด Ø 9 มม. 1.51        ตัน 16,106.00     24,320.06     4,100.00         6,191.00         30,511.06          

 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด Ø 15 มม. 1.37        ตัน 17,383.00     23,814.71     3,300.00         4,521.00         28,335.71          

 ลวดผูกเหล็ก 93.00      กก. 32.00           2,976.00       -                -                2,976.00            

 ตะป ูขนาดต่าง ๆ 3            ลัง 651.00         1,953.00       -                -                1,953.00            

* หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน พร้อมฉนวนกนัความร้อน PU โฟมความหนาไมน่อ้ยกว่า 50 มม. 270.00     ตร.ม. 925.00         249,750.00   70.00             18,900.00       268,650.00         

 FLASHING 25.00      ม 210.00         5,250.00       50.00             1,250.00         6,500.00            

เหล็ก  [ 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 48           ทอ่น 943.00         45,264.00     -                -                45,264.00          

เหล็ก  [ 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. 60           ทอ่น 654.00         39,240.00     -                -                39,240.00          

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4  แผ่นที่  2  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง ...........คลัง สป.5 (แบบที ่2)  (10.00 ม. x 20.00 ม.) ............... แบบเลขที่...........ทบ.2884 ง................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

เหล็ก  L 40 x 40 x 3 มม. 15           ทอ่น 233.00         3,495.00       -                -                3,495.00           

* แผ่นเหล็ก  ขนาด  0.20 ม. x 0.20 ม. x 6 มม. 12           แผ่น 35.00           420.00         35% 147.00           567.00              

* เหล็กปะกบัโครงหลังคา  หนา 4 มม. 13.00      ตร.ม. 726.00         9,438.00       35% 3,303.30         12,741.30          

* ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์  หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  @ 0.60 ม.# 200.00     ตร.ม. 290.00         58,000.00     92.00             18,400.00       76,400.00         

ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ 3,554.00  กก. -              -              10.00             35,540.00       35,540.00         

* ฝ้าเพดานลวดตาข่าย  #  3/4นิ้ว 85.00      ตร.ม. 34.00           2,890.00       35% 1,011.50         3,901.50           

* ปดิจั่วไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็ก [ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 14.00      ตร.ม. 830.00         11,620.00     -                -                11,620.00         

@ 0.60 ม.#

* ช่องลมเหล็กตาข่าย  #  3/4นิ้ว  ภายในเหล็กลูกกรง Ø 12 มม. @ 0.10 ม. 18.00      ตร.ม. 390.00         7,020.00       -                -                7,020.00           

วงกบไม ้ 2นิ้ว x 4นิ้ว

* ช่องลมคอนกรีตบล๊อคกนัฝน กรุตาข่าย  3/4นิ้ว  กรุมุ้งลวดอลูมเินยีม 15           ช่อง 610.00         9,150.00       -                -                9,150.00           

* เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์  หนา 4 มม. 45.00      ม. 55.00           2,475.00       18.00             810.00           3,285.00           

 ผนงักอ่อฐิ 1/2 แผ่น 224.00     ตร.ม. 292.00         65,408.00     89.00             19,936.00       85,344.00          

 พื้นที่ฉาบปนูเรียบ 628.00     ตร.ม. 67.00           42,076.00     82.00             51,496.00       93,572.00          

พื้นที่ทาสีน้ ามนั 380.00     ตร.ม. 40.00           15,200.00     35.00             13,300.00       28,500.00         

พื้นที่ทาสีกนัสนมิ 380.00     ตร.ม. 32.00           12,160.00     30.00             11,400.00       23,560.00         

 พื้นที่ทาสีน้ าพลาสติก  (ภายใน) 288.00     ตร.ม. 49.00           14,112.00     28.00             8,064.00         22,176.00          

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4  แผ่นที่  3  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง ...........คลัง สป.5 (แบบที ่2)  (10.00 ม. x 20.00 ม.) ............... แบบเลขที่...........ทบ.2884 ง................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

พื้นที่ทาสีน้ าพลาสติก  (ภายนอก) 352.00     ตร.ม. 49.00           17,248.00     31.00             10,912.00       28,160.00         

* ลูกหมนุระบายอากาศด้วยแรงลมธรรมชาติ  ขนาด Ø 14 นิ้ว พร้อมอปุกรณ์ 6            ชุด 1,600.00       9,600.00       214.00           1,284.00         10,884.00          

* ทอ่เหล็กด า  ขนาด Ø 40 มม. หนา 2 มม. 627.00     ม. 52.00           32,604.00     35% 11,411.40       44,015.40          

* กรุลวดตาข่าย #  3/4นิ้ว   (ใต้หลังคา) 286.00     ตร.ม. 34.00           9,724.00       35% 3,403.40         13,127.40          

* สลักเกลียว  ขนาด Ø 19 มม.  ยาว 0.30 ม. 24           ตัว 35.00           840.00         35% 294.00           1,134.00           

* อดุแอสฟลัทต์ลอดแนว 60.00      ม. 30.00           1,800.00       -                -                1,800.00           

* ก าจัดศัตรูท าลายเนื้อไมโ้ดยการฉีดน้ ายาลงดิน 264.00     ตร.ม. 30.00           7,920.00       -                -                7,920.00            

* น.1    ขนาด  1.50 ม. x 1.00 ม. 6            ชุด 4,500.00       27,000.00     -                -                27,000.00         

* ป.1   ขนาด  1.50 ม. x 2.50 ม. 2            ฃุด 15,000.00     30,000.00     -                -                30,000.00         

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง       1,247,747.19     

1.1.1   -  โต๊ะขนาด ขนาด 4.10 ม. x 7.60 ม. 8            ตัว 190,185.00   1,521,480.00 -                -                1,521,480.00      

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1            หลัง 1,247,747.19     

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1 2            หลัง 2,495,494.38     

(ยกเว้น ข้อ 1.1.1)

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4  แผ่นที่  4  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง..........ไฟฟา้ล้อมรอบคลัง สป.5 (แบบที ่2) (10.00 ม. x 20.00 ม.)  (30.50 x 33.00) (ส าหรับ 2884 ง.)……. แบบเลขที่..............4649 ก..............
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.2 ไฟฟา้ล้อมรอบคลัง        

 SAFETY  SWITCH  ชนดิกนัน้ า  ขนาด 30 A  240 V   WITH  FUSED 1            ชุด 2,880.00       2,880.00       300.00           300.00           3,180.00            

 ดวงโคม  SPOT  LIGHT  ชนดิกนัน้ า หลอด LED 100 W 1            ชุด 2,400.00       2,400.00       150.00           150.00           2,550.00            

 โคม T8 หลอด LED  ขนาด 2 x 18 W. ที่เสา คอร. 8.00 ม. 1            ชุด 1,960.00       1,960.00       275.00           275.00           2,235.00            

 สวิทซ์ ปดิ - เปดิ ชนดิกนัน้ า 1            ชุด 350.00         350.00         80.00             80.00             430.00               

 เสาไฟฟา้คอนกรีตอดัแรง  ขนาด 8.00 ม. 1            ต้น 2,170.00       2,170.00       1,200.00         1,200.00         3,370.00            

 เสาไฟฟา้ชนดิทอ่เหล็กกลม  พร้อมโคมไฟ T8 หลอด LED  ขนาด 2 x 18 W. 4            ต้น 13,050.00     52,200.00     2,585.00         10,340.00       62,540.00          

 สายไฟฟา้  NYY  2 x 4  ตร.มม. 1.40        มว้น 5,828.00       8,159.20       1,500.00         2,100.00         10,259.20          

 ทอ่ร้อยสายไฟชนดิ IMC    1 นิ้ว 28           ทอ่น 291.00         8,148.00       96.00             2,688.00         10,836.00          

 อปุกรณ์ประกอบงาน 1            งาน 2,400.00       2,400.00       700.00           700.00           3,100.00            

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1            หลัง 98,500.20          

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.2 2            หลัง 197,000.40        

       

       

       

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  5  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง......................ประตูคลัง สป. (ขนาด 3.00 ม.)............................. แบบเลขที่......4393......
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.3 สร้างประตูคลัง สป. พร้อมร้ัวลวดหนาม พร้อมทาสี

1.3.1 สร้างประตูคลัง สป.

ขุดดินท าฐานราก 2.00        ลบ.ม. -              -              99.00             198.00           198.00               

ทรายหยาบบดอดัแนน่ 0.26        ลบ.ม. 514.00         133.64         91.00             23.66             157.30              

คอนกรีต 1:3:5 0.14        ลบ.ม. 1,678.00       234.92         398.00           55.72             290.64               

* คอนกรีต 1:2:4 0.63        ลบ.ม. 1,859.00       1,171.17       306.00           192.78           1,363.95            

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด   6 มม. 0.017       ตัน 15,531.00     264.03         4,100.00         69.70             333.73               

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด   9 มม. 0.015       ตัน 16,106.00     241.59         4,100.00         61.50             303.09               

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด  15 มม. 0.04        ตัน 17,383.00     695.32         3,300.00         132.00           827.32               

ลวดผูกเหล็ก 2.00        กก. 32.00           64.00           -                -                64.00                

ตะปู 3.00        กก. 37.00           111.00         -                -                111.00               

ไมแ้บบ ( 6.30 ตร.ม. ) 2.52        ตร.ม. 380.00         957.60         133.00           837.90           1,795.50            

* ไมย้าง  ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.00 ม. x 13 ทอ่น 4.00        ลบ.ฟ. 640.00         2,560.00       102.00           408.00           2,968.00            

* ทอ่เหล็กอาบสังกะสี   1 1/4 นิ้ว   ประเภทที่ 2 (สีน้ าเงิน) 2            ทอ่น 598.00         1,196.00       35% 418.60           1,614.60            

* ทอ่เหล็กอาบสังกะสี   3/4 นิ้ว  ประเภทที่ 2 (สีน้ าเงิน) 1            ทอ่น 338.00         338.00         35% 118.30           456.30               

* เหล็กแบน  หนา  5 มม. x  0.225 ม. 3.00        ม. 198.00         594.00         35% 207.90           801.90              

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  6  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง......................ประตูคลัง สป. (ขนาด 3.00 ม.)............................. แบบเลขที่......4393......
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

* แผ่นเหล็ก หนา 9 มม.  ขนาด 0.15 ม. x 0.50 ม. 2            แผ่น 98.00           196.00         35% 68.60             264.60              

* แผ่นเหล็ก หนา 9  มม.  ขนาด 0.05 ม. x 0.10  ม.  เจาะรู  1  1/4 นิ้ว 4            แผ่น 7.00             28.00           35% 9.80               37.80               

* เบา้ครกส าหรับใส่กรอบประตู พร้อมลูกปนื 2            เบา้ 360.00         720.00         -                -                720.00              

* กลอนประตู  3/4 นิ้ว   ยาว 0.50 ม. 1            ชุด 300.00         300.00         -                -                300.00              

* บานพบัชนดิเดือยสวม  ยาว 3 นิ้ว 4            ชุด 200.00         800.00         -                -                800.00              

* ตาข่ายเหล็ก #  2 นิ้ว 3.50        ตร.ม. 67.00           234.50         35% 82.08             316.58              

ฉาบปนูเรียบ 3.00        ตร.ม. 67.00           201.00         82.00             246.00           447.00              

ทาสีน้ ามนั 4.00        ตร.ม. 40.00           160.00         35.00             140.00           300.00               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3.1 14,471.30         

        

        

        

        

        

        

        

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  7  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง.....................ประตูคลัง สป. (ขนาด 4.00 ม.)............................. แบบเลขที่......4393......
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.3.2 สร้างประตูคลัง สป. ขนาด 4.00 ม.

ขุดดินท าฐานราก 2.00        ลบ.ม. -              -              99.00             198.00           198.00               

ทรายหยาบบดอดัแนน่ 0.28        ลบ.ม. 514.00         143.92         91.00             25.48             169.40              

คอนกรีต 1:3:5 0.15        ลบ.ม. 1,678.00       251.70         398.00           59.70             311.40               

* คอนกรีต 1:2:4 0.80        ลบ.ม. 1,859.00       1,487.20       306.00           244.80           1,732.00            

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ   ขนาด   6 มม. 0.021       ตัน 15,531.00     326.15         4,100.00         86.10             412.25               

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ   ขนาด   9 มม. 0.023       ตัน 16,106.00     370.44         4,100.00         94.30             464.74               

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ   ขนาด  15 มม. 0.04        ตัน 17,383.00     695.32         3,300.00         132.00           827.32               

ลวดผูกเหล็ก 3.00        กก. 32.00           96.00           -                -                96.00                

ตะปู 3.00        กก. 37.00           111.00         -                -                111.00               

ไมแ้บบ ( 7.90 ตร.ม.) 3.16        ตร.ม. 380.00         1,200.80       133.00           1,050.70         2,251.50            

* ไมย้าง ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 3.00 ม. x 13 ทอ่น 4.00        ลบ.ฟ. 640.00         2,560.00       102.00           408.00           2,968.00            

* ทอ่เหล็กอาบสังกะสี   1 1/4 นิ้ว   ประเภทที่ 2 (สีน้ าเงิน) 3            ทอ่น 598.00         1,794.00       35% 627.90           2,421.90            

* ทอ่เหล็กอาบสังกะสี     3/4 นิ้ว   ประเภทที่ 2 (สีน้ าเงิน) 2            ทอ่น 338.00         676.00         35% 236.60           912.60               

* เหล็กแบน  หนา  5 มม. x 0.225 ม. 3.00        ม. 198.00         594.00         35% 207.90           801.90              

* แผ่นเหล็ก  หนา 9 มม.  ขนาด 0.15 ม. x 0.50 ม. 2            แผ่น 98.00           196.00         35% 68.60             264.60              

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  8  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง.....................ประตูคลัง สป. (ขนาด 4.00 ม.)............................. แบบเลขที่......4393......
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

* แผ่นเหล็ก  หนา 9  มม.  ขนาด 0.05 ม. x 0.10  ม.  เจาะรู  1 1/4 นิ้ว 4            แผ่น 7.00             28.00           35% 9.80               37.80               

* เบา้ครกส าหรับใส่กรอบประตูพร้อมลูกปนื 2            เบา้ 360.00         720.00         -                -                720.00              

* กลอนประตู  3/4 นิ้ว  ยาว 0.50 ม. 1            ชุด 300.00         300.00         -                -                300.00              

* บานพบัชนดิเดือยสวม ยาว 3 นิ้ว 4            ชุด 200.00         800.00         -                -                800.00              

* ตาข่ายเหล็ก #  2 นิ้ว 5.00        ตร.ม. 67.00           335.00         35% 117.25           452.25              

ฉาบปนูเรียบ 4.00        ตร.ม. 67.00           268.00         82.00             328.00           596.00              

ทาสีน้ ามนั 5.00        ตร.ม. 40.00           200.00         35.00             175.00           375.00               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3.2 17,223.66         

        

       

        

        

        

        

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  9  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง.....................ร้ัวลวดหนาม ( 1 ช่อง  2.00 ม.)............................ แบบเลขที่......4393......
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.3.3 สร้างร้ัวลวดหนาม พร้อมเสาค้ ายัน

ขุดดินท าฐานราก 0.77        ลบ.ม. -              -              99.00             76.23             76.23                

อฐิหกักระทุ้งแนน่ 0.09        ลบ.ม. 150.00         13.50           104.00           9.36               22.86                

* คอนกรีต 1:2:4 0.17        ลบ.ม. 1,859.00       316.03         306.00           52.02             368.05               

* เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด Ø  6 มม. 7.77        กก. 15.53           120.67         4.10               31.86             152.53               

* เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด Ø  9 มม. 7.05        กก. 16.10           113.51         4.10               28.91             142.41               

* ลวดหนามอลูซิงค์ 26.00       ม. 7.00             182.00         2.00               52.00             234.00               

ไมแ้บบ ( 2.57 ตร.ม.  ) 2.06        ตร.ม. 380.00         782.80         133.00           341.81           1,124.61            

ทาสีพลาสติก ( ภายนอก ) 1.50        ตร.ม. 49.00           73.50           31.00             46.50             120.00               

ฉาบปนู 1.50        ตร.ม. 67.00           100.50         82.00             123.00           223.50               

ลวดผูกเหล็ก 0.30        กก. 32.00           9.60             -                -                9.60                  

ตะปู 0.64        กก. 37.00           23.68           -                -                23.68                

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 2.00 ม. )       2,497.47           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ม. )       1,248.73           

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ม. ) 1,248.00           (ปดัเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 93.00       ม. 116,064.00        

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  10  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง...................ค้ ายนัร้ัวลวดหนาม (ทุกระยะ 15.00 ม. ทุกมุมมี 2 ขา้ง).......................... แบบเลขที่......4393......
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

ค้ ายัน

ขุดดินท าฐานราก 0.28        ลบ.ม. -              -              99.00             27.72             27.72                

อฐิหกักระทุ้งแนน่ 0.05        ลบ.ม. 150.00         7.50             104.00           5.20               12.70                

* คอนกรีต 1:2:4 0.10        ลบ.ม. 1,859.00       185.90         306.00           30.60             216.50               

เหล็กเส้นกลม  ขนาด Ø 6 มม. 0.002       ตัน 15,531.00     31.06           4,100.00         8.20               39.26                

เหล็กเส้นกลม  ขนาด Ø  9 มม. 0.003       ตัน 16,106.00     48.32           4,100.00         12.30             60.62                

ไมแ้บบ ( 1.00 ตร.ม. ) 0.40        ตร.ม. 380.00         152.00         133.00           133.00           285.00               

ฉาบปนู 0.70        ตร.ม. 67.00           46.90           82.00             57.40             104.30               

ทาสีพลาสติก ( ภายนอก ) 0.70        ตร.ม. 49.00           34.30           31.00             21.70             56.00                

ลวดผูกเหล็ก 0.25        กก. 32.00           8.00             -                -                8.00                  

ตะปู 0.25        กก. 37.00           9.25             -                -                9.25                  

รวมค่าวัสดุและค่าแรง       819.35              

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 819.00             (ปดัเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 7            ต้น 5,733.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 121,797.00        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1            หลัง 153,491.96        

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3 2            หลัง 306,983.92        

ค่าแรงค่าวัสดุ



แบบ ปร.4  แผ่นที่  11  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง ...............ถงัน้ า ค.ส.ล. ( จ ุ1.50 ลบ.ม.)........................  แบบเลขที.่........3344................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.4 สร้างถังน้ า ค.ส.ล. พร้อมทาสี

ขุดดิน 0.30        ลบ.ม. -              -              99.00             29.70             29.70                

อฐิหกักระทุ้งแนน่ 0.20        ลบ.ม. 150.00         30.00           104.00           20.80             50.80                

คอนกรีต 1:3:5 0.07        ลบ.ม. 1,678.00       117.46         398.00           27.86             145.32               

* คอนกรีต 1:2:4 0.44        ลบ.ม. 1,859.00       817.96         306.00           134.64           952.60               

ไมแ้บบ ( 10.00 ตร.ม. ) 10.00      ตร.ม. 380.00         3,800.00       133.00           1,330.00         5,130.00            

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม. 0.02        ตัน 15,531.00     310.62         4,100.00         82.00             392.62               

ลวดผูกเหล็ก 0.50        กก. 32.00           16.00           -                -                16.00                

ตะปู 2.00        กก. 37.00           74.00           -                -                74.00                

ผนงัฉาบปนูขัดมนั 6.50        ตร.ม. 79.00           513.50         87.00             565.50           1,079.00            

ผนงัฉาบปนูเรียบ 6.00        ตร.ม. 67.00           402.00         82.00             492.00           894.00               

 ทาสีพลาสติก  (ภายนอก) 6.00        ตร.ม. 49.00           294.00         31.00             186.00           480.00               

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1            แหง่    9,244.04            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.4 2            แหง่ 18,488.08         

1.5 ตัดดินบริเวณจุดกอ่สร้างอาคาร 38,675.00 ลบ.ม. -              -              19.72             762,671.00      762,671.00        

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  12  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง...........…ถนน - พืน้แขง็ ค.ส.ล. ( 1,000 ตร.ม. )................ แบบเลขที่.......ทบ.7943........
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.6 สร้างพื้นแข็ง ค.ส.ล. รับน้ าหนกั 12 ตัน         

* หนิคลุก 275.60     ลบ.ม. 416.00         114,649.60   62.45             17,211.22       131,860.82        ข้อ 6

* ทรายรองพื้น 41.34      ลบ.ม. 514.00         21,248.76     39.11             1,616.81         22,865.57         ข้อ 4

* คอนกรีต 1:2:4  210.00     ลบ.ม. 1,859.00       390,390.00   306.00           64,260.00       454,650.00         

* เหล็ก WIRE MESH  6 มม. @ 0.20 ม.# 1,000.00  ตร.ม. 58.00           58,000.00     5.00               5,000.00         63,000.00          
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด  19 มม. 0.457      ตัน 17,429.00     7,965.05       2,900.00         1,325.30         9,290.35            
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด  12 มม. 0.568      ตัน 17,373.00     9,867.86       3,300.00         1,874.40         11,742.26          
เหล็กเส้นข้อออ้ย ขนาด  20 มม. 0.592      ตัน 15,936.00     9,434.11       2,900.00         1,716.80         11,150.91          

* รอยต่ออดุด้วยแอสฟลัทผ์สมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.) 190.00     ม. 30.00           5,700.00       -                -                5,700.00            

* ปลายเหล็กโดเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN 100.70     ม. 69.00           6,948.30       -                -                6,948.30            

* โฟม หรือกระดาษชานออ้ย 10.00      ม. 30.00           300.00         -                -                300.00              

* CAP อดุด้วย EXPANDITE  RUBBER  FILLER 38           อนั 100.00         3,800.00       -                -                3,800.00            

* รอยต่อตัดด้วยเคร่ือง 180.00     ม. -              -              10.00             1,800.00         1,800.00            

ไมแ้บบ ( 390.00 ตร.ม. ) 78.00      ตร.ม. 380.00         29,640.00     133.00           51,870.00       81,510.00          

ตะป ูขนาดต่าง ๆ 97.50      กก. 37.00           3,607.50       -                -                3,607.50           

 ลวดผูกเหล็ก 48.51      กก. 32.00           1,552.32       -                -                1,552.32            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( 1,000.00 ตร.ม. )      809,778.04        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       809.78             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง  ( เฉล่ีย 1.00 ตร.ม. )       809.00             (ปดัเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.6 807.00     ตร.ม. 652,863.00        

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4  แผ่นที่  13  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง......คัน ค.ส.ล. ล้อมรอบคลังกระสุนและวัตถรุะเบิด (ยาว 1.00 ม.).......... แบบเลขที่....4554  (แบบที ่1) (สูง 3.00 ม.)...
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.7 สร้างคัน ค.ส.ล. ล้อมรอมคลัง สป.5

ขุดดินท าฐานราก 0.60        ลบ.ม. -              -              99.00             59.40             59.40                

ทรายหยาบอดัแนน่ 0.38        ลบ.ม. 514.00         195.32         91.00             34.58             229.90               

* คอนกรีต 1:2:4 0.90        ลบ.ม. 1,859.00       1,673.10       306.00           275.40           1,948.50            

ไมแ้บบ ( 13.00 ตร.ม. ) 7.00        ตร.ม. 380.00         2,660.00       133.00           1,729.00         4,389.00            

เหล็กเส้นกลมผิวกลม ขนาด  Ø 6 มม. 0.03        ตัน 15,531.00     465.93         4,100.00         123.00           588.93               

ลวดผูกเหล็ก 1.00        กก. 32.00           32.00           -                -                32.00                

ตะปู 3.00        กก. 37.00           111.00         -                -                111.00               

ฉาบปนูเรียบ 6.50        ตร.ม. 67.00           435.50         82.00             533.00           968.50               

ทาสีพลาสติกภายนอก 8.00        ตร.ม. 49.00           392.00         31.00             248.00           640.00               

* ดินอดัแนน่ 6.00        ลบ.ม. 188.00         1,128.00       -                -                1,128.00            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ยาว 1.00 ม. )       10,095.23         

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 88.20      ม. 890,399.29        

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.7 2            แหง่ 1,780,798.57     

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  14  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง...............เสาล่อฟา้........................  แบบเลขที.่.........ทบ.2425..................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.8 สร้างเสาล่อฟา้

ขุดดินท าฐานราก 6.00        ลบ.ม. -              -              99.00             594.00           594.00              

อฐิหกั 0.08        ลบ.ม. 150.00         12.00           104.00           8.32               20.32                

* ถ่านไมเ้ผาบดละเอยีด 0.20        ลบ.ม. 2,000.00       400.00         -                -                400.00             

* เกลือ 0.04        ลบ.ม. 2,700.00       108.00         -                -                108.00             

 คอนกรีต 1:3:5 0.05        ลบ.ม. 1,678.00       83.90           398.00           19.90             103.80              

 คอนกรีต 1:2:4 0.90        ลบ.ม. 1,859.00       1,673.10       306.00           275.40           1,948.50            

 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด  9 มม. 0.026       ตัน 16,106.00     418.76         4,100.00         106.60           525.36              

 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด  6 มม. 0.013       ตัน 15,531.00     201.90         4,100.00         53.30             255.20              

 ลวดผูกเหล็ก 1.00        กก. 32.00           32.00           -                -                32.00                

 ไมแ้บบ  ( 8.00 ตร.ม. ) 8.00        ตร.ม. 380.00         3,040.00       133.00           1,064.00         4,104.00            

 ตะป ูขนาดต่าง ๆ 2.50        กก. 37.00           92.50           -                -                92.50                

* ทอ่เหล็กอาบสังกะสี ขนาด  3 นิ้ว  ประเภทที่ 2 ( สีน้ าเงิน ) 6.50        ม. 241.00         1,566.50       35% 548.28           2,114.78            

* ทอ่เหล็กอาบสังกะสี ขนาด  2 1/2 นิ้ว  ประเภทที่ 2 ( สีน้ าเงิน ) 6.00        ม. 195.00         1,170.00       35% 409.50           1,579.50            

* ทอ่เหล็กอาบสังกะสี ขนาด  2 นิ้ว  ประเภทที่ 2 ( สีน้ าเงิน ) 6.00        ม. 140.00         840.00         35% 294.00           1,134.00            

* ทอ่เหล็กอาบสังกะสี ขนาด  1 นิ้ว  ประเภทที่ 2 ( สีน้ าเงิน ) 6.00        ม. 93.00           558.00         35% 195.30           753.30              

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  15  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง...............เสาล่อฟา้........................  แบบเลขที.่.........ทบ.2425..................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและค่าแรง หมายเหตุ

    ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน ราคาหนว่ยละ จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

* ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี  ขนาด  3 นิ้ว - 2 1/2 นิ้ว  ประเภทที่ 2 ( สีน้ าเงิน ) 1            ตัว 157.00         157.00         -                -                157.00              

* ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี 2 1/2 นิ้ว - 2 นิ้ว  ประเภทที่ 2 ( สีน้ าเงิน ) 1            ตัว 113.00         113.00         -                -                113.00              

* ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี  2 นิ้ว - 1 นิ้ว  ประเภทที่ 2 ( สีน้ าเงิน ) 1            ตัว 62.00           62.00           -                -                62.00                

* ลวดเกลียว  9 มม. ยาว 14.00 ม. พร้อมเกลียวเร่ง 4            ชุด 1,800.00       7,200.00       -                -                7,200.00           

* ลวดเกลียว  9 มม. ยาว 20.00 ม. พร้อมเกลียวเร่ง 4            ชุด 2,250.00       9,000.00       -                -                9,000.00            

* หนา้แปลนรองรับ 1            อนั 150.00         150.00         -                -                150.00              

* สลักเกลียว  3/8 นิ้ว  ยาว 12 นิ้ว 3            ตัว 315.00         945.00         -                -                945.00              

* หนา้แปลนยึดลวดเกลียว 2            ชุด 800.00         1,600.00       -                -                1,600.00            

* แผ่นทองแดง  ขนาด 12 x 12 x 3/8 นิ้ว 1            แผ่น 6,000.00       6,000.00       -                -                6,000.00            

* สายล่อฟา้ ขนาด 70 ตร.มม. 35.00      ม. 187.00         6,545.00       45.00             1,575.00         8,120.00            

* อปุกรณ์ล่อฟา้ 1            ชุด 3,500.00       3,500.00       500.00           500.00           4,000.00            

* ค่าแรงการต้ังเสาล่อฟา้ สูง 24.00 ม. 1            แหง่ -              -              12,000.00       12,000.00       12,000.00          

* ยูแคล้มปซิ์งเกิ้ล  ขนาด 3/8 นิ้ว 32           ตัว 24.00           768.00         -                -                768.00              

* GROUND  TEST  BOX  1            ชุด 1,500.00       1,500.00       300.00           300.00           1,800.00           

* LIGHTNING COUNTER 1            ชุด 10,500.00     10,500.00     300.00           300.00           10,800.00         

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1            ต้น    76,480.25          

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.8 2 ต้น    152,960.51        

        

ค่าวัสดุ ค่าแรง



แบบ ปร.4  แผ่นที่  16  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง............................................... แบบเลขที่.............................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

1.9 ถากถาง ตัดต้นไม ้บริเวณจุดพื้นที่กอ่สร้าง 4,880.00  ตร.ม. -              -              3.38               16,494.40       16,494.40         

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เปน็เงิน 6,383,754.26    

(ยกเว้น ข้อ 1.1.1)

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4  แผ่นที่  17  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง ....... ร้ัวลวดหนาม 1 ช่วงเสา 2.50 ม.  ( 10 ช่วงเสา ยาว 25 ม. สูง 1.55  ม.) ....... แบบเลขที่......... 9869 ...........
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

2 ร้ัวลวดหนาม ล้อมรอบคลัง สป.5

2.1 ร้ัวลวดหนาม

ขุดดิน 10.00      ลบ.ม. -              -              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   9 มม. 42.71      กก. 16.10           687.63         4.10               175.11           862.74              

* เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด   6 มม. 16.32      กก. 15.53           253.45         4.10               66.91             320.36              

ลวดผูกเหล็ก 1.77        กก. 32.00           56.64           -                -                56.64                

ตะปู 4.35        กก. 37.00           160.95         -                -                160.95              

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

* ลวดหนามอลูซิงค์ 200.00     ม. 7.00            1,400.00       2.00               400.00           1,800.00            

ไมแ้บบ ( 17.38 ตร.ม. ) 6.95        ตร.ม. 380.00         2,641.00       115.00           1,998.70         4,639.70            

* ลวดยึดลวดหนามกบัเสา 40.00      ม. 6.90            276.00         -                -                276.00             

ฉาบปนู 8.53        ตร.ม. 64.00           545.92         82.00             699.46           1,245.38            

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ไมต่อกเสาเข็ม ) ( 25.00 ม. )    14,480.52          

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ไมต่อกเสาเข็ม ) ( 1.00 ม. ) 579.22             

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( ไมต่อกเสาเข็ม ) ( 1.00 ม. )      579.00             (ปดัเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 160.00     ม. 92,640.00         

     

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4  แผ่นที่  18  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง ...................... ค้ ายนั  (ทุก ๆ 10 ช่วงเสา) .................... แบบเลขที่............ 9869 ................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

ค้ ายัน

ขุดดิน 0.79        ลบ.ม. -              -              99.00             78.21             78.21               

ลูกรังบดอดัแนน่ 0.11        ลบ.ม. 350.00         38.50           194.00           21.34             59.84               

คอนกรีต 1:3:5 0.03        ลบ.ม. 1,678.00       50.34           398.00           11.94             62.28               

คอนกรีต 1:2:4 0.14        ลบ.ม. 1,859.00       260.26         306.00           42.84             303.10              

* เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด   9 มม. 10.41      กก. 16.10           167.60         4.10               42.68             210.28              

* เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ  ขนาด   6 มม. 2.45        กก. 15.53           38.05           4.10               10.05             48.09                

ลวดผูกเหล็ก 0.39        กก. 32.00           12.48           -                -                12.48                

ตะปู 0.49        กก. 37.00           18.13           -                -                18.13                

ทาสีพลาสติก ( ภายนอก ) 1.20        ตร.ม. 49.00           58.80           31.00             37.20             96.00                

ไมแ้บบ ( 1.88 ตร.ม. ) 0.75        ตร.ม. 380.00         285.00         133.00           250.04           535.04              

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง      1,423.46            

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 1            ต้น    1,423.00           (ปดัเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 7            ต้น 9,961.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.1 102,601.00        

2.2 ร้ือร้ัวลวดหนามของเดิม 16.00      ม. -              -              105.00           1,680.00         1,680.00           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2 เปน็เงิน 104,281.00      

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4  แผ่นที่  19  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง........รางระบายน้ า ค.ส.ล.  ( แบบ E 2) (ยาว 280.00 ม.)............... แบบเลขที่........7264.............................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

3 รางระบายน้ าแบบเปดิ E2

ขุดดิน 175.00     ลบ.ม. -              -              99.00             17,325.00       17,325.00         

ทรายหยาบอดัแนน่ 53.20      ลบ.ม. 514.00         27,344.80     91.00             4,841.20         32,186.00         

* คอนกรีต 1:2:4 54.09      ลบ.ม. 1,859.00       100,553.31   306.00           16,551.54       117,104.85        

ไมแ้บบ ( 130.00 ตร.ม.) 52.00      ตร.ม. 380.00         19,760.00     133.00           17,290.00       37,050.00         

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด  6 มม. 1.60        ตัน 15,531.00     24,849.60     4,100.00         6,560.00         31,409.60         

ลวดผูกเหล็ก 32.00      กก. 32.00           1,024.00       -                -                1,024.00           

ตะป ูขนาดต่างๆ 1            ลัง 651.00         651.00         -                -                651.00             

ผิวฉาบปนูขัดมนั 322.00     ตร.ม. 95.00           30,590.00     82.00             26,404.00       56,994.00         

 รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 280.00 ม. )      293,744.45         

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 280.00 ม. ) 293,744.00        (ปดัเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ม. )      1,049.09           

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ม. ) 1,049.00           (ปดัเศษ)

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 3 เปน็เงิน 137.00     ม. 143,713.00      

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน



แบบ ปร.4  แผ่นที่  20  ใน  20  แผ่น

งาน….....โครงการกอ่สร้างบ้านพกั โรงเรือน และส่ิงกอ่สร้างอื่น ๆ สถานทีก่อ่สร้าง..........พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.ช.ม. .........

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย คลัง สป.5 ระยะที ่2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.3 ของ มทบ.33

ผู้ประมาณการ....................................................  ประมาณการเมื่อ......................................

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

รายละเอยีดรายการงานกอ่สร้าง............................................................... แบบเลขที่............................................
ล าดับ รายการ จ านวน หนว่ย ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน ราคาต่อหนว่ย จ านวนเงิน รวมเปน็เงิน  

รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกเว้น ข้อ 1.1.1) 6,631,748.26     

ค่า FACTOR  F 1.2921             

รวมเปน็เงิน 8,568,881.93     

ข้อ 1.1.1 1,521,480.00     

รวมเปน็เงิน 10,090,361.93   

รวมเปน็เงินทั้งส้ิน 6,631,748.26   10,090,300.00  (ปดัเศษ)

5,000,000.00   

10,000,000.00 10,091,200.00   

1.2945           900.00              

1.2872           

1.29212

 ร.ต.                                     ประมาณอาคาร                                               ประมาณไฟฟา้ -ประปาฯ     

คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว 

(ลงชื่อ) พ.อ. ……….………….………...……………………..     (ลงชื่อ) พ.อ. ……….………….………...……………………..        (ลงชื่อ) พ.อ. ……….………….………...……………………..

วนัที…่………….เดือน………………….ป…ี………

พ.อ.                                      รรก.หน.ผปก.ฯ พ.อ.                                  ผอ.กบผ.ยย.ทบ.

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน


