
                                                                                                                                                                                    หนา้ 1 ของ 7 หนา้                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

ล ำดับ หมวด ค่ำวสัดุและ หมำย
ประเภท รำคำ จ ำนวน รำคำ จ ำนวน ค่ำแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน
1 ซ่อมอำคำรโรงนอนทหำร หมำยเลข 89/2497 ของหน่วย ร.7 ดังมีรำยละเอียดดังนี.้- ค่ำใช้

1.1 ซ่อมฝ้ำเพดำน (มุขด้ำนหน้ำ ) จ่ำย
 - ร้ือถอนฝ้ำเพดำนไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวสัดุแผ่นพร้อมโครงคร่ำวไม้ พื้นที่ประมำณ 28.00 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 980.00 980.00
 - ติดต้ังฝ้ำเพดำนยิปซ่ัมบอร์ดหนำ 9  มม.  โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี
    @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉำบเรียบ   พื้นที่ประมำณ 28.00 ตร.ม. 322.00 9,016.00 75.00 2,100.00 11,116.00
 - ทำสีน้ ำพลำสติกอะครีลิค  ชนิดทำภำยใน ( รวมรองพื้นปนูใหม่ ) ชนิดด้ำน  
  ทำฝ้ำเพดำนยิปซ่ัม บอร์ด    พื้นที่ประมำณ   28.00 ตร.ม. 41.00 1,148.00 30.00 840.00 1,988.00  

รวมค่ำวสัดุค่ำแรงข้อ 1.1 เปน็เงิน 14,084.00
1.2 ซ่อมปรับปรุงหอ้ง บก.ร้อย.,ผบ.ร้อย.

 - ร้ือถอนฝ้ำเพดำนไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวสัดุแผ่นพร้อมโครงคร่ำวไม้ พื้นที่ประมำณ 52.00 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 1,820.00 1,820.00
 - ติดต้ังฝ้ำเพดำนยิปซ่ัมบอร์ดหนำ 9  มม.  โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี
    @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉำบเรียบ   พื้นที่ประมำณ 52.00 ตร.ม. 322.00 16,744.00 75.00 3,900.00 20,644.00
 - ติดต้ังผนังยิปซ่ัมบอร์ดหนำ  12  มม.  โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.60 ม.
   ( บดุ้ำนเดียว )   พื้นที่ประมำณ 145.00 ตร.ม. 342.00 49,590.00 100.00 14,500.00 64,090.00
 - ขัดพื้นไม้ด้วยเคร่ือง พื้นที่ประมำณ 52.00 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 2,600.00 2,600.00
 - ทำน้ ำยำเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภำยใน    
   พื้นที่ประมำณ   52.00 ตร.ม. 105.00 5,460.00 45.00 2,340.00 7,800.00
 - ทำสีน้ ำพลำสติกอะครีลิค  ชนิดทำภำยใน ( รวมรองพื้นปนูใหม่ ) ชนิดด้ำน  
  ทำฝ้ำเพดำนยิปซ่ัม บอร์ด    พื้นที่ประมำณ   197.00 ตร.ม. 41.00 8,077.00 30.00 5,910.00 13,987.00

รวมค่ำวสัดุค่ำแรงข้อ 1.2 เปน็เงิน 110,941.00
1.3 ซ่อมปรับปรุงภำยในโรงนอนทหำร

รำยกำร

แบบแสดงรำยกำร   ปริมำณงำน   และรำคำ (BOQ.)

ค่ำวสัดุส่ิงของ

งำนโครงกำรซ่อมปรับปรุงโรงเล้ียง,โรงนอนและหอ้งน้ ำ-หอ้งส้วมของหน่วย  ร.7 และ ป.4 พนั.7  ประจ ำปงีบประมำณ 2565                       สถำนที่   ร.7 และ ป.4 พนั.7 

ค่ำแรง
จ ำนวน หน่วย

ผู้ประมำณกำร      จ.ส.อ.ชำติ       มำศิริ                                                                                                                            ประมำณกำรเมื่อ  25  ส.ค.64



                                                                                                                                                                                    หนา้ 2 ของ 7 หนา้

ล ำดับ หมวด ค่ำวสัดุและ หมำย
ประเภท รำคำ จ ำนวน รำคำ จ ำนวน ค่ำแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน
รำยกำร

แบบแสดงรำยกำร   ปริมำณงำน   และรำคำ (BOQ.)

ค่ำวสัดุส่ิงของ

งำนโครงกำรซ่อมปรับปรุงโรงเล้ียง,โรงนอนและหอ้งน้ ำ-หอ้งส้วมของหน่วย  ร.7 และ ป.4 พนั.7  ประจ ำปงีบประมำณ 2565                       สถำนที่   ร.7 และ ป.4 พนั.7 

ค่ำแรง
จ ำนวน หน่วย

ผู้ประมำณกำร      จ.ส.อ.ชำติ       มำศิริ                                                                                                                            ประมำณกำรเมื่อ  25  ส.ค.64

 - ร้ือถอนฝ้ำเพดำนไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวสัดุแผ่นพร้อมโครงคร่ำวไม้ พื้นที่ประมำณ 557.00 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 19,495.00 19,495.00
 - ติดต้ังฝ้ำเพดำนยิปซ่ัมบอร์ดหนำ 9  มม.  โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี
    @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉำบเรียบ   พื้นที่ประมำณ 557.00 ตร.ม. 322.00 179,354.00 75.00 41,775.00 221,129.00
 - ขัดพื้นไม้ด้วยเคร่ือง พื้นที่ประมำณ 557.00 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 27,850.00 27,850.00
 - ทำน้ ำยำเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภำยใน    
   พื้นที่ประมำณ   557.00 ตร.ม. 105.00 58,485.00 45.00 25,065.00 83,550.00
 - ทำสีน้ ำพลำสติกอะครีลิค  ชนิดทำภำยใน ( รวมรองพื้นปนูใหม่ ) ชนิดด้ำน  
  ทำฝ้ำเพดำนยิปซ่ัม บอร์ด    พื้นที่ประมำณ   557.00 ตร.ม. 41.00 22,837.00 30.00 16,710.00 39,547.00

รวมค่ำวสัดุค่ำแรงข้อ 1.3 เปน็เงิน 391,571.00
1.4 ซ่อมปรับปรุงหอ้งคลังอำวธุ

 - ร้ือถอนฝ้ำเพดำนไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวสัดุแผ่นพร้อมโครงคร่ำวไม้ พื้นที่ประมำณ 52.00 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 1,820.00 1,820.00
 - ติดต้ังฝ้ำเพดำนยิปซ่ัมบอร์ดหนำ 9  มม.  โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี
    @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉำบเรียบ   พื้นที่ประมำณ 52.00 ตร.ม. 322.00 16,744.00 75.00 3,900.00 20,644.00
 - ขัดพื้นไม้ด้วยเคร่ือง พื้นที่ประมำณ 52.00 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 2,600.00 2,600.00
 - ทำน้ ำยำเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภำยใน    
   พื้นที่ประมำณ   52.00 ตร.ม. 105.00 5,460.00 45.00 2,340.00 7,800.00
 - ทำสีน้ ำพลำสติกอะครีลิค  ชนิดทำภำยใน ( รวมรองพื้นปนูใหม่ ) ชนิดด้ำน  
  ทำฝ้ำเพดำนยิปซ่ัม บอร์ด    พื้นที่ประมำณ   52.00 ตร.ม. 41.00 2,132.00 30.00 1,560.00 3,692.00

รวมค่ำวสัดุค่ำแรงข้อ 1.4 เปน็เงิน 36,556.00
1.5 ซ่อมฝ้ำเพดำน (มุขด้ำนหน้ำคลังอำวธุ )

 - ร้ือถอนฝ้ำเพดำนไฟเบอร์ซีเมนต์หรือวสัดุแผ่นพร้อมโครงคร่ำวไม้ พื้นที่ประมำณ 28.00 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 980.00 980.00
 - ติดต้ังฝ้ำเพดำนยิปซ่ัมบอร์ดหนำ 9  มม.  โครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี



                                                                                                                                                                                    หนา้ 3 ของ 7 หนา้

ล ำดับ หมวด ค่ำวสัดุและ หมำย
ประเภท รำคำ จ ำนวน รำคำ จ ำนวน ค่ำแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน
รำยกำร

แบบแสดงรำยกำร   ปริมำณงำน   และรำคำ (BOQ.)

ค่ำวสัดุส่ิงของ

งำนโครงกำรซ่อมปรับปรุงโรงเล้ียง,โรงนอนและหอ้งน้ ำ-หอ้งส้วมของหน่วย  ร.7 และ ป.4 พนั.7  ประจ ำปงีบประมำณ 2565                       สถำนที่   ร.7 และ ป.4 พนั.7 

ค่ำแรง
จ ำนวน หน่วย

ผู้ประมำณกำร      จ.ส.อ.ชำติ       มำศิริ                                                                                                                            ประมำณกำรเมื่อ  25  ส.ค.64

    @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉำบเรียบ   พื้นที่ประมำณ 28.00 ตร.ม. 322.00 9,016.00 75.00 2,100.00 11,116.00
 - ทำสีน้ ำพลำสติกอะครีลิค  ชนิดทำภำยใน ( รวมรองพื้นปนูใหม่ ) ชนิดด้ำน  
  ทำฝ้ำเพดำนยิปซ่ัม บอร์ด    พื้นที่ประมำณ   28.00 ตร.ม. 41.00 1,148.00 30.00 840.00 1,988.00

รวมค่ำวสัดุค่ำแรงข้อ 1.5 เปน็เงิน 14,084.00
1.6 ปรับปรุงระบบไฟฟำ้  

  - ร้ือชุดดวงโคม,พดัลม พร้อมสำยไฟฟำ้ 74.00 ชุด 0.00 0.00 25.00 1,850.00 1,850.00
 - ดวงโคมอลูมิเนียม  ขนำด  1 x LED 18  W.,  มีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกวำ่      

 25,000  ชม. ค่ำควำมส่องสวำ่งมำตรฐำน   IES   LM  80   ชุดขับหลอดกระแสไฟฟำ้ 
( LED  Driver  Board ) ติดต้ังอยู่ภำยในหลอดโดยมีอุปกรณ์ปอ้งกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ  
( Surge  Protection ) ไม่น้อยกวำ่  1 kV. 48.00 ชุด 250.00 12,000.00 115.00 5,520.00 17,520.00

 - SWITCH ไฟฟำ้แบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอยขนำด 16 A.,250 V. พร้อมกล่อง
พลำสติก และอุปกรณ์ยึดตรึงครบชุด 11.00 ชุด 94.00 1,034.00 90.00 990.00 2,024.00

 - SWITCH ชนิดทำงเดียว แบบติดลอยขนำด 15 A.,220 V. พร้อมกล่อง
พลำสติก และอุปกรณ์ยึดตรึงครบชุด 4.00 ชุด 73.00 292.00 80.00 320.00 612.00

 - ติดต้ัง  PLUG  ไฟฟำ้แบบ  2  ช่อง   ชนิดมีสำยดิน (2P + E) ชนิดติดลอย
ขนำด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลำสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง 65.00 ชุด 157.00 10,205.00 90.00 5,850.00 16,055.00

 - ติดต้ัง SAFETY SWITCH  แบบมีฟวิส์ ขนำด 100 A., 1 Ø,2 W. 240 V.
แบบใช้ในอำคำร (INDOOR NEMA TYPE 1) 1.00 ตู้ 9,820.00 9,820.00 300.00 300.00 10,120.00

 - LOAD CENTER ชนิดใช้กับไฟฟำ้  1 Ø,2 W. 240 V.จ ำนวนวงจรย่อย 
(NUMBER OF WAY) 14 วงจร โดยมี MAIN CIRCUIT BREAKER ขนำด  
2P./100 A.,IC ≥ 10 KA.,240 V. พร้อมชุดสำยดินรวมแทง่ทองแดง 1.00 ชุด 5,500.00 5,500.00 500.00 500.00 6,000.00

 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนำด 1 P./16 A.,IC > 5 KA., 7.00 อัน 215.00 1,505.00 0.00 0.00 1,505.00



                                                                                                                                                                                    หนา้ 4 ของ 7 หนา้

ล ำดับ หมวด ค่ำวสัดุและ หมำย
ประเภท รำคำ จ ำนวน รำคำ จ ำนวน ค่ำแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน
รำยกำร

แบบแสดงรำยกำร   ปริมำณงำน   และรำคำ (BOQ.)

ค่ำวสัดุส่ิงของ

งำนโครงกำรซ่อมปรับปรุงโรงเล้ียง,โรงนอนและหอ้งน้ ำ-หอ้งส้วมของหน่วย  ร.7 และ ป.4 พนั.7  ประจ ำปงีบประมำณ 2565                       สถำนที่   ร.7 และ ป.4 พนั.7 

ค่ำแรง
จ ำนวน หน่วย

ผู้ประมำณกำร      จ.ส.อ.ชำติ       มำศิริ                                                                                                                            ประมำณกำรเมื่อ  25  ส.ค.64

240 V.
 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนำด 1 P./10 A.,IC > 5 KA., 7.00 อัน 215.00 1,505.00 0.00 0.00 1,505.00

240 V.
 - ติดต้ังพดัลมของเดิม 7.00 อัน 215.00 1,505.00 0.00 0.00 1,505.00
 - สำยไฟฟำ้ทองแดงแกนเด่ียว THW. ขนำด 1.5 ตร.มม. 1,480.00    ม. 5.66        8,376.80 5.00        7,400.00 15,776.80
 - สำยไฟฟำ้ทองแดงแกนเด่ียว THW. ขนำด 2.5 ตร.มม. 1,950.00    ม. 8.38        16,341.00 7.00        13,650.00 29,991.00
 - ทอ่ PVC Ø 3/8 นิ้ว 185.00      ทอ่น 38.00      7,030.00 20.00      3,700.00 10,730.00
 - ทอ่ PVC Ø 1/2 นิ้ว 162.00      ทอ่น 45.50      7,371.00 20.00      3,240.00 10,611.00

 - อุปกรณ์ประกอบ 1.00         งำน 5,330.00  5,330.00 0.00 0.00 5,330.00
 - สำยไฟฟำ้ทองแดงแกนเด่ียว THW. ขนำด 16 ตร.มม. 100.00      ม. 39.00      3,900.00 20.00      2,000.00 5,900.00

 - แล็ค 2 ช่องพร้อมลูกถ้วย 4.00         อัน 130.00     520.00 -          0.00 520.00
รวมค่ำวสัดุค่ำแรงข้อ 1.6 เปน็เงิน 137,554.80

รวมค่ำวสัดุและค่ำแรงข้อ 1  เปน็เงิน 704,790.80
2 ซ่อมอำคำรโรงครัว หมำยเลข 222/18   หน่วย ร.7 ดังมีรำยละเอียดดังนี.้- ค่ำใช้

2.1 ซ่อมปรับปรุงเตำหงุต้ม 1.00 ที่ 66,800.00 66,800.00 0.00 0.00 66,800.00 จ่ำย
รวมค่ำวสัดุค่ำแรงข้อ 2.1 เปน็เงิน 66,800.00

รวมค่ำวสัดุและค่ำแรงข้อ 2  เปน็เงิน 66,800.00

3 ซ่อมอำคำรโรงนอนทหำร   หมำยเลข 10/14  ของหน่วย ป.4 พนั.7 ค่ำใช้
ดังมีรำยละเอียดดังนี้ จ่ำย
3.1 ซ่อมวสัดุมุงหลังคำ

 - ร้ือวสัดุมุงลังคำ พื้นที่ประมำณ 320.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 8,000.00 8,000.00



                                                                                                                                                                                    หนา้ 5 ของ 7 หนา้

ล ำดับ หมวด ค่ำวสัดุและ หมำย
ประเภท รำคำ จ ำนวน รำคำ จ ำนวน ค่ำแรงรวม เหตุ

เงิน หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน
รำยกำร

แบบแสดงรำยกำร   ปริมำณงำน   และรำคำ (BOQ.)

ค่ำวสัดุส่ิงของ

งำนโครงกำรซ่อมปรับปรุงโรงเล้ียง,โรงนอนและหอ้งน้ ำ-หอ้งส้วมของหน่วย  ร.7 และ ป.4 พนั.7  ประจ ำปงีบประมำณ 2565                       สถำนที่   ร.7 และ ป.4 พนั.7 

ค่ำแรง
จ ำนวน หน่วย

ผู้ประมำณกำร      จ.ส.อ.ชำติ       มำศิริ                                                                                                                            ประมำณกำรเมื่อ  25  ส.ค.64

 - กระเบื้องลอนคู่ขนำด  50 x 120  ซม.( หนำไม่น้อยกวำ่  5  มม. )  สีเทำซีเมนต์ 704.00 แผ่น 58.00 40,832.00 0.00 0.00 40,832.00
 - ครอบสันโค้งลอนคู่ขนำด  23 x 48 ซม. ( หนำไม่น้อยกวำ่  5  มม. )  70.00 แผ่น 55.00 3,850.00 0.00 0.00 3,850.00
   สีเทำซีเมนต์
 - ตะปเูกลียวขนำด  4"    ( ส ำหรับแปเหล็ก ) 774.00 ตัว 3.50 2,709.00 0.00 0.00 2,709.00
 - ค่ำแรงติดต้ัง 320.00 ตร.ม. 0.00 0.00 45.00 14,400.00 14,400.00

รวมค่ำวสัดุและค่ำแรงข้อ 3.1 เปน็เงิน 69,791.00
3.2 ซ่อมฝ้ำเพดำน 

 - ร้ือฝ้ำเพดำนของเดิมที่ช ำรุดพื้นที่ประมำณ 30.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 750.00 750.00
 - ติดต้ังฝ้ำเพดำนแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนำ 6 มม. โครงคร่ำวไม้ยำงขนำด  1  1 / 2" x 3"
   @ 0.60 x 0.60  ม.   ( พร้อมทำน้ ำยำปอ้งกันศัตรูท ำลำยไม้ )  พื้นที่ประมำณ 30.00 ตร.ม. 506.00 15,180.00 92.00 2,760.00 17,940.00
 - ทำสีน้ ำพลำสติกอะครีลิค  ชนิดทำภำยใน ( รวมรองพื้นปนูใหม่ ) ชนิดด้ำน  
   ทำฝ้ำเพดำนยิปซ่ัม บอร์ด    พื้นที่ประมำณ   30.00 ตร.ม. 49.00 1,470.00 30.00 900.00 2,370.00

รวมค่ำวสัดุและค่ำแรงข้อ 3.2 เปน็เงิน 21,060.00
3.3 ซ่อมพื้น

 - ร้ือถอนพื้นไม้   พื้นที่ประมำณ 461.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 11,525.00 11,525.00
 - พื้นไม้เนื้อแข็งตีชิดขนำด   1" x 6"      พื้นที่ประมำณ 20.00 ตร.ม. 1,259.00 25,180.00 0.00 0.00 25,180.00
 - ค่ำแรงติดต้ังพื้นไม้ 461.00 ตร.ม. 0.00 0.00 95.00 43,795.00 43,795.00
 - สกัดผิวพื้นใหข้รุขระแล้วท ำควำมสะอำดใหเ้รียบร้อย   พื้นที่ประมำณ 138.00 ตร.ม. 0.00 0.00 18.00 2,484.00 2,484.00
 - พื้นหนิขัดกับที่  แบง่เส้น  PVC.  ( แนวเส้นตรง )   พื้นที่ประมำณ 138.00 ตร.ม. 230.00 31,740.00 153.00 21,114.00 52,854.00

รวมค่ำวสัดุและค่ำแรงข้อ 3.3 เปน็เงิน 135,838.00
รวมค่ำวสัดุและค่ำแรงข้อ 3  เปน็เงิน 226,689.00

รวมค่ำวสัดุและค่ำแรงข้อ  1 - 3  เปน็เงิน 998,279.80
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ค่ำแรง
จ ำนวน หน่วย

ผู้ประมำณกำร      จ.ส.อ.ชำติ       มำศิริ                                                                                                                            ประมำณกำรเมื่อ  25  ส.ค.64

FACTOR F 1.3031
 รวมเปน็เงิน 1,300,858.41

รวมเปน็เงินทั้งส้ิน 1,300,800.00 ปดัเศษ
หมำยเหตุ
1. รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรควบคุมสินทรัพย์จำกำรพสัดุมีดังนี.้-
   1.1 งำนนี้มีค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 1 - 3  1.2 งำนนี้ไม่มีสินทรัพย์ถำวร  1.3 มีวตัถุประสงค์เพื่อซ่อมอำคำรใหใ้ช้กำรได้ดี เพื่อยึดอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกวำ่ 2 ป ี
2. ก ำหนดวนัแล้วเสร็จ 105 วนั  3. กำรแบง่งวดงำน 2 งวด  4. รับรองสภำพงำน 2 ป ี 5. ระบบกันซึมรับรองสภำพงำน 5 ป ี  6. หลอด LED รับประกัน 2 ปี
8. งำนนี้ประมำณกำรโดยคิด FACTOR F งำนอำคำร โดยใช้ตำรำงเงินจ่ำยล่วงหน้ำ 15%   เงินประกันผลงำน 0%  ดอกเบี้นเงินกู้ 5%  ภำษมีูลค่ำเพิ่ม 7%
9. รำคำวสัดุจำกกระทรวงพำณิชย์ โดยยึดถือบญัชีค่ำวสัดุก่อสร้ำงในส่วนกลำงกระทรวงพำณิชย์  ฉบบัเดือน ก.ค.64 และรำคำค่ำแรง/ด ำเนินกำร ส ำหรับถอดแบบ
    ค ำนวณรำคำกลำง งำนก่อสร้ำงปรับปรุง เดือน ต.ค.2560 ของกรมบญัชีกลำง
10.งำนนี้ปฏบิติัตำมแนวทำงแนบทำ้ยหนังสือคณะกรรมกำรวนิิจฉัยปญัหำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวนัที่ 31 ส.ค.2564 ดังนี.้-
    10.1 พสัดุที่ใช้ในงำนซ่อมต้องเปน็พสัดุที่ผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 60 ของมูลค่ำพสัดุที่จะใช้ในงำนซ่อมทั้งหมดตำมสัญญำ
    10.2 เหล็กที่ใช้ในงำนซ่อมต้องเปน็เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 90 ของมูลค่ำพสัดุที่จะใช้ในงำนซ่อมทั้งหมดตำมสัญญำ

11. เง่ือนไขและวสัดุที่ใช้
   - ใหย้ึดถือรำยละเอียดปฎบิติัประกอบสัญญำจ้ำงของกองทพับก พ.ศ.2564 (เล่มสีฟำ้)
   - ใหย้ึดถือตำมภำคผนวก ปฎบิติัประกอบสัญญำจ้ำงของกองทพับก พ .ศ.2564 (เล่มเหลือง)

คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำงได้ตรวจสอบแล้วเมื่อ.............ธ.ค.64
พ.อ.                                                          พ.ต.                                             ร.อ.
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        (ไพรัช      ศรีไชยวำล)                                        (เกียรต์ิทว ี        ชัยนิลพนัธุ์)                  (กฤษดำ     แก้วสมวำง)


