
หนา้1ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

1

1.1 งานหลังคา
 - ร้ือกระเบื้องมุงหลังคา พื้นที่ประมาณ 455.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 11,375.00 11,375.00
 - ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงค์
   หนา 0.47  มม.บฉุนวนกันความร้อนโพลียูริเทนโฟม PU หนา 25 มม.
   ปดิทบัด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   
   พื้นที่ประมาณ 455.00 ตร.ม. 580.00 263,900.00 70.00 31,850.00 295,750.00
 - ติดต้ังครอบสัน (เข้าลอน) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.47  มม.

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

 - ติดต้ังครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ 

   หนา 0.47  มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ 39.00 ม. 222.00 8,658.00 50.00 1,950.00 10,608.00
รวมค่าวสัดุและค่าแรง ข้อ 1.1 327,253.00    

1.2 งานโครงหลังคาไม้เนื้อแข็ง

 - ติดต้ังแปไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 3" x 4.00 ม. (30 ทอ่น) 12.31 ลบ.ฟ. 1,214.95 14,956.03 343.45 4,227.86 19,183.89

 - ติดต้ังแปไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x 6" x 4.00 ม. (30 ทอ่น) 10.26 ลบ.ฟ. 1,214.95 12,465.38 343.45 3,523.79 15,989.17

 - เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม.หนา 16 มม.

   ความยาวประมาณ 70.00 ม. 110.00 7,700.00 0.00 0.00 7,700.00

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานซ่อมปรับปรุงหอ้งแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข 43/17

ของ พนั.สต.กส.ทบ. จว.ช.ม. มีรายละเอียดดังนี้

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง



หนา้2ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ไม้ปดินกไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม.หนา 16 มม.

   ความยาวประมาณ 70.00 ม. 30.00 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00

 - ค่าแรงติดต้ังเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ และไม้ปดินกไฟเบอร์ซีเมนต์ 70.00 ม. 0.00 0.00 73.00 5,110.00 5,110.00
รวมค่าวสัดุและค่าแรง ข้อ 1.2 50,083.06      

1.3 งานหอ้งน้ า

 - ร้ือถอนวงกบพร้อมบานประตู ( บานเด่ียว ) 10.00 ชุด 0.00 0.00 70.00 700.00 700.00

 - ติดต้ังวงกบพร้อมบานประตู  UPVC.  ขนาด  0.70 X 2.00  ม.

   บานประตูผิวหน้าท าจากวสัดุ Rigid UPVC. ความหนาไม่น้อยกวา่

   1.5  มม. เสริมโครงสร้างด้านใน 4 ด้าน ด้วย Wood Plastic 

   Compoite  ( WPC )  ภายในโพลีสไตลีนโฟม ( Polystyrene Foam )

   แบบมีลูกฟกัหนา 35 มม. พร้อมกุญแจลูกบดิ,บานพบั (หอ้งน้ า) 10.00 ชุด 4,040.00 40,400.00 380.00 3,800.00 44,200.00
รวมค่าวสัดุและค่าแรง ข้อ 1.3 44,900.00      

1.4 งานปรับปรุงระบบไฟฟา้

 - งานไฟฟฟา้ภายใน

 - ร้ือชุดดวงโคม ของเดิมที่ช ารุด 90.00 ชุด 0.00 0.00 35.00 3,150.00 3,150.00

 - ติดต้ังดวงโคมพบัขึ้นรูปหนาไม่น้อยกวา่ 0.4 มม.  ขนาด  1 x LED  9  W.,  

   มีอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 25,000  ชม.   ค่าความส่องสวา่งมาตรฐาน  



หนา้3ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

   IES  LM  80  ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา้  (  LED  Driver  Board )  

  ติดต้ังอยู่ภายในหลอด โดยมีอุปกรณ์ปอ้งกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ 

  ( Surge  Protection )  ไม่น้อยกวา่  1 kV. 50.00 ชุด 220.00 11,000.00 115.00 5,750.00 16,750.00

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

   มีอายุการใช้งานไม่น้อยกวา่ 25,000  ชม.   ค่าความส่องสวา่งมาตรฐาน  

   IES  LM  80  ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา้  (  LED  Driver  Board )  

  ติดต้ังอยู่ภายในหลอด โดยมีอุปกรณ์ปอ้งกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ 

  ( Surge  Protection )  ไม่น้อยกวา่  1 kV. 40.00 ชุด 270.00 10,800.00 115.00 4,600.00 15,400.00

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

   พร้อมกล่องพลาสติก  และอุปกรณ์ครบชุด 30.00 ชุด 65.00 1,950.00 80.00 2,400.00 4,350.00

 - ติดต้ัง  SWITCH  ไฟฟา้แบบ 2 ช่อง  ชนิดติดลอย  ขนาด  16 A., 250  V.,

   พร้อมกล่องพลาสติก  และอุปกรณ์ครบชุด 30.00 ชุด 94.00 2,820.00 90.00 2,700.00 5,520.00

 - ติดต้ัง  PLUG  ไฟฟา้  แบบ  2  ช่อง  ชนิดติดลอย  ขนาด  16  A., 250  V.,

   พร้อมกล่องโลหะ  และอุปกรณ์ครบชุด 60.00 ชุด 157.00 9,420.00 90.00 5,400.00 14,820.00

 - ติดต้ัง Consumer  unit  ชนิดใช้กับไฟฟา้ 1 Ø, 2 W., 240 V.

   จ านวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) ไม่น้อยกวา่ 7 วงจร โดยมี



หนา้4ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

    MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER และ MINIATURE

    CIRCUIT BREAKER ดังนี้ 10.00 ตู้ 834.00 8,340.00 500.00 5,000.00 13,340.00

 -  MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/ 32 A.

    IC > 10 KA., 240 VAC 10.00 อัน 420.00 4,200.00 0.00 0.00 4,200.00

 -  MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/16 A.,

    IC > 6 KA., 240/415 VAC 30.00 อัน 108.00 3,240.00 0.00 0.00 3,240.00

 -  MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/10 A.,

    IC > 6 KA., 240/415 VAC 30.00 อัน 108.00 3,240.00 0.00 0.00 3,240.00

 - สายไฟฟา้ทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 )

   ขนาด 1 x 1.5 ตร.ม., 750 V., 70° C. 1,800.00 อัน 4.29 7,722.00 5.00 9,000.00 16,722.00

 - สายไฟฟา้ทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 )

   ขนาด 1 x 2.5 ตร.ม., 750 V., 70° C. 1,200.00 อัน 6.73 8,076.00 7.00 8,400.00 16,476.00

 - ค่าอุปกรณ์ไฟฟา้ 1.00 งาน 789.90 789.90 0.00 0.00 789.90

 - ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ PVC สีขาว ขนาด 18 มม. 80.00 ทอ่น 42.31 3,384.80 80.00 6,400.00 9,784.80

 - ค่าอุปกรณ์ข้อต่อทอ่ร้อยสายไฟฟา้ 1.00 งาน 507.72 507.72 0.00 0.00 507.72
รวมค่าวสัดุและค่าแรง ข้อ 1.4 128,290.42    



หนา้5ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

1.5 งานทาสี

 - ทาสีน้ าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปนูเก่า ) กึ่งเงา

   พื้นที่ประมาณ 853.00 งาน 54.00 46,062.00 34.00 29,002.00 75,064.00

 - ทาสีน้ ามัน ทาไม้ ( ทบัหน้าสีน้ ามัน 2 เที่ยว ) พื้นที่ประมาณ 350.00 งาน 60.00 21,000.00 38.00 13,300.00 34,300.00
รวมค่าวสัดุและค่าแรง ข้อ 1.5 109,364.00    

1.6 งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยด้านหลังอาคาร

 - งานดินถม พร้อมบดอัด 143.00    ลบ.ม. 189.00      27,027.00   99.00     14,157.00  41,184.00        

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

   DB. 12 มม. @ 0.15 ม. จ านวน 11 ฐาน มีรายการดังนี้

   หลุมหนา 0.10 ม.

   - ขุดดิน 24.79      ลบ.ม. -           -            99.00     2,454.21    2,454.21         

   - ทรายหยาบรองพื้น 0.68        ลบ.ม. 514.02      349.53       91.00     61.88        411.41            

   - คอนกรีต 1:3:5 1.10        ลบ.ม. 1,794.39    1,973.83     398.00    437.80      2,411.63         

   - คอนกรีต 1:2:4 2.20        ลบ.ม. 1,925.24    4,235.53     391.00    860.20      5,095.73         

   - เหล็กเสริม DB 12 มม. 140.32    กก. 26.59        3,731.11     3.30       463.06      4,194.16         

   - ลวดผูกเหล็ก 4.20        กก. 33.80        141.96       -         -           141.96            

   - ไม้แบบ 7.04        ตร.ม. 380.00      2,675.20     -         -           2,675.20         
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                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

   - ค่าแรงไม้แบบ 8.80        ตร.ม. -           -            133.00    1,170.40    1,170.40         
   - ตะปขูนาดต่างๆ 2.20        กก. 58.88        129.54       -         -           129.54            
 - เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม. เสริมเหล็กแกนเสา DB 12 มม.
   จ านวน 4 เส้น เหล็กปลอก RB 6 @ 0.15 ม. จ านวน 11 ต้น มีรายการดังนี้
   - คอนกรีต 1:2:4 0.99        ลบ.ม. 1,925.24    1,905.99     391.00    387.09      2,293.08         
   - เหล็ก RB 6 มม. 27.44      กก. 26.95        739.51       4.10       112.50      852.01            
   - เหล็ก DB 12 มม. 190.79    กก. 26.59        5,073.11     3.30       629.61      5,702.71         
   - ลวดผูกเหล็ก 6.54        กก. 33.80        221.05       -         -           221.05            
   - ไม้แบบ 27.45      ตร.ม. 380.00      10,431.00   -         -           10,431.00        
   - ค่าแรงไม้แบบ 34.32      ตร.ม. -           -            133.00    4,564.56    4,564.56         
   - ตะปขูนาดต่างๆ 8.58        กก. 58.88        505.19       -         -           505.19            
   - ฉาบปนูเรียบ พื้นที่ปะมาณ 34.32      ตร.ม. 74.00        2,539.68     82.00     2,814.24    5,353.92         
 - คานคอดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.25  ม. เสริมเหล็กแกนบน DB 12 มม.
   จ านวน 2 เส้น เสริมเหล็กแกนล่าง DB 12 มม. จ านวน 2 เส้น
    เหล็กปลอก RB 6 @ 0.15 ม. (ความยาวประมาณ 68 ม.)
   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 1.28        ลบ.ม. 514.02      657.95       398.00    509.44      1,167.39         
   - คอนกรีต 1:2:4 2.55        ลบ.ม. 1,925.24    4,909.36     391.00    997.05      5,906.41         
   - เหล็ก RB 6 มม. 84.54      กก. 26.95        2,278.35     3.30       278.98      2,557.34         
   - เหล็ก DB 12 มม. 263.27    กก. 26.59        7,000.35     4.10       1,079.41    8,079.76         



หนา้7ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

   - ลวดผูกเหล็ก 10.43      กก. 33.80        352.53       -         -           352.53            
   - ไม้แบบ 27.20      ตร.ม. 380.00      10,336.00   -         -           10,336.00        
   - ตะปขูนาดต่างๆ 8.50        กก. 58.88        500.48       -         -           500.48            
   - ค่าแรงไม้แบบ 34.00      ตร.ม. -           -            133.00    4,522.00    4,522.00         
 - บดอัดทรายหยาบรองพื้นหนา 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 36.00 ม. ) มีรายการดังนี้
   - ทรายหยาบบดอัดแน่น 9.00        ลบ.ม. 514.02      4,626.18     99.00     891.00      5,517.18         
   - คอนกรีต 1:2:4 14.40      ลบ.ม. 1,925.24    27,723.46   306.00    4,406.40    32,129.86        
   - เหล็กตะแกรงส าเร็จรูป WIRE MESH ขนาด Ø 4.0 มม. @ 144.00    ตร.ม. 31.93        4,597.92     5.00       720.00      5,317.92         
     0.20 x 0.20 ม.
   - ไม้แบบ 8.00        ตร.ม. 380.00      3,040.00     -         -           3,040.00         
   - ค่าแรงไม้แบบ 8.00        ตร.ม. -           -            133.00    1,064.00    1,064.00         
   - ตะปขูนาดต่างๆ 2.00        กก. 58.88        117.76       -         -           117.76            
 - โครงหลังคาเหล็ก ( ขนาด 4.00 x 36.00 ม. ) มีรายการดังนี้
   - เหล็กตัว ซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.
     น้ าหนัก 34 กก./ทอ่น 30.00      ทอ่น 977.00      29,310.00   -         -           29,310.00        
   - เหล็กตัว ซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 ม.
     น้ าหนัก 40.3 กก./ทอ่น 24.00      ทอ่น 1,061.17    25,468.08   -         -           25,468.08        



หนา้8ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

   - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 12 มม. ( sag rod ) 6.00        กก. 26.59        159.54       -         -           159.54            
   - ค่าแรงติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก 1,987.20  กก. -           -            10.00     19,872.00  19,872.00        
 - ร้ือถอนกระเบื้องมุงหลังคาพร้อมโครงหลังคา พื้นที่ประมาณ 88.00      ตร.ม. -           -            85.00     7,480.00    7,480.00         
 - ติดต้ังหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงค์
   หนา 0.47  มม.บฉุนวนกันความร้อนโพลียูริเทนโฟม PU หนา 25 มม.
   ปดิทบัด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   
   พื้นที่ประมาณ 88.00 ตร.ม. 580.00 51,040.00 70.00 6,160.00 57,200.00
 - ติดต้ังครอบข้าง (FLASHING) แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ 
   หนา 0.47  มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงไม่ขึ้นสนิม   ความยาวประมาณ 35.00 ม. 222.00 7,770.00 50.00 1,750.00 9,520.00
 - ผนังก่อคอนกรีตบล็อกมวลเบาขนาด  20 x 60 x 7.5  ซม.  พร้อม
   ฉาบปนูเรียบสองด้าน   พื้นที่ประมาณ 132.00 ตร.ม. 209.00 27,588.00 220.00 29,040.00 56,628.00
 - ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกขนาด 19 x 39 x 9 ซม.   ชนิดกันฝนล้ินคู่พร้อม
   เซาะร่องแต่งแนวเรียบสองด้าน   พื้นที่ประมาณ 11.00 ตร.ม. 393.00 4,323.00 105.00 1,155.00 5,478.00
 - เสาเอ็น , ทบัหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็กแกนขนาด 9  มม. จ านวน 2 เส้น
   เหล็กปลอก  6 มม. @ 0.15 ม. (ส าหรับผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่น) ยาว 86.00 ม.
   มีรายการดังนี้
   - ปนูซีเมนต์ผสม 288.96    กก. 3.40         982.46       -         -           982.46            
   - ทรายหยาบ 0.86        ลบ.ม. 514.02      442.06       -         -           442.06            
   - หนิเบอร์ 1 - 2 1.72        ลบ.ม. 560.00      963.20       -         -           963.20            



หนา้9ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

   - น้ าผสมคอนกรีต 154.48    ลิตร 0.02         3.08           -         -           3.08               
   - ไม้แบบ 8.60        ตร.ม. 380.00      3,268.00     -         -           3,268.00         
   - ค่าแรงไม้แบบ 17.20      ตร.ม. -           -            133.00    2,287.60    2,287.60         
   - เหล็ก RB 9 มม. 92.02      กก. 26.59        2,446.81     -         -           2,446.81         
   - เหล็ก RB 6 มม. 35.26      กก. 26.59        937.56       -         -           937.56            
   - ลวดผูกเหล็กเสริม 3.44        กก. 33.80        116.27       -         -           116.27            
   - ตะปขูนาดต่างๆ 4.30        กก. 58.88        253.18       -         -           253.18            
   - ค่าแรงทบัหลัง ค.ส.ล. (คร่ึงแผ่น ขนาด 7.5 x 10.0 ซม. 86.00      ตร.ม. -           -            44.00     3,784.00    3,784.00         
 - ติดต้ังวงกบพร้อมบานประตูเหล็กปั้มขึ้นรูป ขนาด 0.80 x 2.00 ม.
   ผลิตจากแผ่นเหล็กกรีดเย็นความหนาไม่น้อยกวา่ 0.6 มม.
   ปั้มขึ้นรูปตามแบบประกบ 2 แผ่นคู่ ภายในฉีด โพลียูริเทนกันเสียง 
   กันความร้อน ปอ้งกันสนิมด้วยระบบชุบซิงค์ฟอสเฟสเคลือบผิว
   ด้วยระบบพน่สีอบ ( Polyester Powder Coating ) ความหนา
   กรอบบานประตูรวม 35 มม. อุปกรณ์บานพบัเหล็กหนา 3 มม.
   ขนาด 5" ลักษณะถอดบานได้โดยไม่ต้องคลายสกรูน็อต
   ฐานอุปกรณ์ส าเร็จจากโรงงานก่อนเคลือบสี พร้อมกุญแจลูกบดิ 10.00      ชุด 6,520.00    65,200.00   380.00    3,800.00    69,000.00        
 - งานติดต้ังหน้าต่างบานเกล็ด วงกบอลูมิเนียมพร้อมเกล็ด กระจกสีชาหนา
   5 มม. จ านวน 12 เกล็ด ขนาด 0.90 x 1.20 ม. 10.00      ชุด 2,600.00    26,000.00   -         -           26,000.00        
 - ปพูื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด  12" x 12"  รวมปนูทรายรองพื้น



หนา้10ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

   และวสัดุยาแนว   ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นที่ประมาณ 105.00    ตร.ม. 259.00      27,195.00   158.00    16,590.00  43,785.00        
 - บวัเชิงผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด  10  ซม.  หนา 1.2  ซม.  
    ความยาวประมาณ 115.00    ม. 55.00        6,325.00     45.00     5,175.00    11,500.00        
 - ติดต้ังดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W .,มีอายุการใช้งาน
    ไม่น้อยกวา่ 25,000 ชม. ค่าความส่องสวา่งมาตรฐาน  Ies LM 80
    ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา้ ( LED Driver Board ) ติดต้ังอยู่ภายใน
   หลอดโดยมีอุปกรณ์ปอ้งกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ ( Surge Protection )
   ไม่น้อยกวา่ 1kV. 20.00      ชุด 270.00      5,400.00     115.00    2,300.00    7,700.00         
 - ติดต้ัง SWITCH ไฟฟา้แบบ 2 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V.,
   พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ครบชุด 10.00      ชุด 94.00        940.00       90.00     900.00      1,840.00         
 - ติดต้ัง  PLUG  ไฟฟา้  แบบ  2  ช่อง  ชนิดติดลอย  ขนาด  16  A., 250  V.,
   พร้อมกล่องโลหะ  และอุปกรณ์ครบชุด 20.00 ชุด 157.00 3,140.00 90.00 1,800.00 4,940.00
 - สายไฟฟา้ทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 
   ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70°C 500.00    ม. 5.60         2,800.00     5.00       2,500.00    5,300.00         
 - สายไฟฟา้ทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 
   ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. 750 V. 70°C 400.00    ม. 11.68        4,672.00     7.00       2,800.00    7,472.00         
 - ค่าอุปกรณ์สายไฟฟา้ 1.00        งาน 373.60      373.60       -         -           373.60            
 - ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ PVC สีเหลือง ขนาด 18 มม. 50.00      ทอ่น 42.31        2,115.50     80.00     4,000.00    6,115.50         
 - ค่าอุปกรณ์ข้อต่อทอ่ 1.00        งาน 317.33      317.32       -         -           317.32            



หนา้11ของ11หนา้

                                           โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ . ระยะที่ 2 (หน่วยส่วนกลาง- นอก ทภ.)  ของหน่วย  พนั.สต.กส.ทบ.

ค่าวสัดุและ หมาย

ราคา จ านวน ราคา จ านวน ค่าแรงรวม เหตุ

หน่วยละ เงิน หน่วยละ เงิน เปน็เงิน

                                                                                                                                                                                                     แบบ ปร .4                                     

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

                         ผู้ประมาณการ                                                                                             ประมาณการเมื่อ                                         รหสังาน   6503204

งานกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสร้าง  ประจ าปงีบประมาณ  2565   สถานที่ พนั.สต. กส.ทบ. จว.ช.ม.       

ล าดับ จ านวน หน่วย
ค่าวสัดุส่ิงของ ค่าแรง

 - ทาสีน้ าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปนูใหม่ )
   กึ่งเงา พื้นที่ประมาณ 276.00    ตร.ม. 42.00        11,592.00   28.00     7,728.00    19,320.00        
 - ทาสีน้ าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพื้นปนูใหม่ )
   กึ่งเงา พื้นที่ประมาณ 141.00    ตร.ม. 56.00        7,896.00     31.00     4,371.00    12,267.00        
 - ทาสีน้ ามัน ทาเหล็ก ( รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ ามัน 2 เที่ยว ) 
   พื้นที่ประมาณ 170.00    ตร.ม. 77.00        13,090.00   35.00     5,950.00    19,040.00        

รวมค่าวสัดุและค่าแรงข้อ 1.6 631,970.66    

รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1 1,291,861.14  

FACTOR F. 1.3000          
เปน็เงนิ 1,679,419.48  

3 งานติดต้ังปา้ยอลูมิเนียม
3.1 ติดต้ังแผ่นปา้ยอลูมิเนียม พร้อมข้อความ 

ขนาด 12 นิ้ว x 9 นิ้ว หนาไม่น้อยกวา่ 0.45 มม. 1.00        ปา้ย 650.00      650.00       -           650.00            
รวมค่าวัสดุ ข้อ 3 650.00          

รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 - 3 1,680,069.48  
รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 1,680,000.00  ปดัเศษ


