
แบบ ปร.๔ แผ่นท ี 1  ใน 13 แผ่น

กลุมงาน / งบงาน งานซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26

งานโครงการ / งานกอสราง งบงานโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ประจําปงบประมาณ  2564

สถานที่กอสราง  มทบ.32 แบบเลขที่  กห.03-3

หนวยงานเจาของโครงการ / งานกอสราง  

คํานวณราคากลางโดย  ร.ต.บุญธรรม   ประสม เมื่อวันที่ หนวย......................

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

1 340 1.ซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26 คาใชจาย 

1.1 ซอมเปล่ียนกระเบื้องมุงหลังคา (ยกเวน

1.1.1 รื้อกระเบ้ืองมุงหลังคา ของเดิมที่ชํารุด พื้นที่ประมาณ 520 ตร.ม. -         -             25.00    13,000.00  13,000.00        ขอ 1.11)

1.1.2 ติดตั้งหลังคาแผนเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคหนา 0.47  มม.

และฉนวนกันความรอนชนิดพนโฟมโพลียูริเทน ( PU FOAM ) หนา 25 มม.

พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม พื้นที่ประมาณ 520 ตร.ม. 395.00     205,400.00   70.00    36,400.00  241,800.00       

1.1.3 ติดตั้งครอบสัน ( FLASHING ) แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค หนา  0.47  มม.  

พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม  ความยาวประมาณ 54 ม. 222.00     11,988.00    50.00    2,700.00    14,688.00        

1.1.4 ซอมฉาบปูนผิวเรียบขัดมันผสมน้ํายากันซึม พื้นที่ประมาณ 162 ตร.ม. 88.00      14,256.00    87.00    14,094.00  28,350.00        

297,838.00     

1.2 ซอมเปล่ียนโครงหลังคา

1.2.1 ซอมเปลี่ยนไมแปเนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" X 3" X 4.00 ม. ( 20 ทอน ) 8.20 ลบ.ฟ. 1,060.00  8,692.00      -       -           8,692.00          

8,692.00         

1.3 ปรับปรุงปกนกหลังคา

1.3.1 ซอมเปลี่ยนปกนกโดยทําการติดตั้งครอบ Flashing METAL SHEET เคลือบอลูซิงค

หนา 0.47 มม.พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิมและอัดยาแนวดวยซิลิโคน 24 ม. 222.00     5,328.00      50.00    1,200.00    6,528.00          

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2

หมาย

เหตุ

คาวัสดุ

และ

คาแรง

รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   ( BOQ )

ลําดับ

หมวด

ประเภท

เงนิ

รายการ จํานวน นับ

คาวัสดุสิ่งของ คาแรง



แบบ ปร.๔ แผ่นท ี 2  ใน 13 แผ่น

กลุมงาน / งบงาน งานซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26

งานโครงการ / งานกอสราง งบงานโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ประจําปงบประมาณ  2564

สถานที่กอสราง  มทบ.32 แบบเลขที่  กห.03-3

หนวยงานเจาของโครงการ / งานกอสราง  

คํานวณราคากลางโดย  ร.ต.บุญธรรม   ประสม เมื่อวันที่ หนวย......................

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

หมาย

เหตุ

คาวัสดุ

และ

คาแรง

รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   ( BOQ )

ลําดับ

หมวด

ประเภท

เงนิ

รายการ จํานวน นับ

คาวัสดุสิ่งของ คาแรง

6,528.00         

1.4 ซอมฝาเพดาน

1.4.1 รื้อฝาเพดาน พรอมโครงคราว ( ชั้นบน - ลาง ) ของเดิมที่ชํารุด

พื้นที่ประมาณ 900 ตร.ม. -         -             35.00    31,500.00  31,500.00        

1.4.2 ติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

 @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉาบเรียบ   พื้นที่ประมาณ 846 ตร.ม. 322.00     272,412.00   75.00    63,450.00  335,862.00       

1.4.3 ติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9  มม. ชนิดกันความชื้น

โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80  ม. ฉาบเรียบ  พื้นที่ประมาณ 54 ตร.ม. 367.00     19,818.00    75.00    4,050.00    23,868.00        

391,230.00     

1.5 ซอมพื้น

1.5.1 รื้อพื้นไมเนื้อแข็ง ของเดิมที่ชํารุด ชั้นบน พื้นที่ประมาณ 68 ตร.ม. -         -             25.00    1,700.00    1,700.00          

1.5.2 ซอมเปลี่ยนพื้นไมเนื้อแข็งเขาลิ้นขนาด 1" x 4" พื้นที่ประมาณ 68 ตร.ม. 1,586.00  107,848.00   -       -           107,848.00       

1.5.3 ตงไมเนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 6" x 4.00 ม. ( 8 ทอน ) 6.56 ลบ.ฟ. 1,060.00  6,953.60      -       -           6,953.60          

1.5.4 สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรยีบรอย ( ชั้นลางทั้งหมด )

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.4



แบบ ปร.๔ แผ่นท ี 3  ใน 13 แผ่น

กลุมงาน / งบงาน งานซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26

งานโครงการ / งานกอสราง งบงานโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ประจําปงบประมาณ  2564

สถานที่กอสราง  มทบ.32 แบบเลขที่  กห.03-3

หนวยงานเจาของโครงการ / งานกอสราง  

คํานวณราคากลางโดย  ร.ต.บุญธรรม   ประสม เมื่อวันที่ หนวย......................

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

หมาย

เหตุ

คาวัสดุ

และ

คาแรง

รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   ( BOQ )

ลําดับ

หมวด

ประเภท

เงนิ

รายการ จํานวน นับ

คาวัสดุสิ่งของ คาแรง

พื้นที่ประมาณ 486 ตร.ม. -         -             18.00    8,748.00    8,748.00          

1.5.5 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสเีรียบผิวดาน ขนาด  12" x 12"  รวมกาวซีเมนตรองพื้น

และวัสดุยาแนว ( ชนิดกันเชื้อรา ) พรอมบัวเชิงผนัง พื้นที่ประมาณ 486 ตร.ม. 259.00     125,874.00   158.00  76,788.00  202,662.00       

327,911.60     

1.6 ซอมมุงลวดประตู  -  มุงลวดหนาตาง

1.6.1 มุงลวดกรอบอลูมิเนียมประตูบานเปดขนาด 1.00 x 2.00 ม. พรอมอุปกรณครบชุด 48 ชุด 900.00     43,200.00    -       -           43,200.00        

1.6.2 มุงลวดกรอบอลูมิเนียมหนาตางบานเปดขนาด 1.00 x 1.50 ม. พรอมอุปกรณครบชุด 144 ชุด 660.00     95,040.00    -       -           95,040.00        

1.6.3 ซอมเปลี่ยนกระจกใส ขนาด 0.72 x 0.62 ม. หนา 3 มม. พรอมอัดกาวซิลิโคลน 96 ชุด 220.00     21,120.00    -       -           21,120.00        

1.6.4 ซอมเปลี่ยนกระจกใส ขนาด 0.90 x 0.62 ม. หนา 3 มม. พรอมอัดกาวซิลิโคลน 24 ชุด 342.00     8,208.00      -       -           8,208.00          

167,568.00     

1.7 ปรับปรุงหองน้ําและสุขภัณฑ

1.7.1 รื้อผนังกระเบื้องเคลือบของเดิม  พ้ืนที่ประมาณ 132 ตร.ม. -         -             35.00    4,620.00    4,620.00          

1.7.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิคผิวมันขนาด  8" x 10"  รวมกาวซีเมนตรองพื้น

และวัสดุยาแนว   พื้นที่ประมาณ 190 ตร.ม. 279.00     53,010.00    166.00  31,540.00  84,550.00        

1.7.3 รื้อพื้นกระเบื้องเคลือบของเดิม พื้นที่ประมาณ 54 ตร.ม. -         -             50.00    2,700.00    2,700.00          

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.6

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5



แบบ ปร.๔ แผ่นท ี 4  ใน 13 แผ่น

กลุมงาน / งบงาน งานซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26

งานโครงการ / งานกอสราง งบงานโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ประจําปงบประมาณ  2564

สถานที่กอสราง  มทบ.32 แบบเลขที่  กห.03-3

หนวยงานเจาของโครงการ / งานกอสราง  

คํานวณราคากลางโดย  ร.ต.บุญธรรม   ประสม เมื่อวันที่ หนวย......................

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

หมาย

เหตุ

คาวัสดุ

และ

คาแรง

รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   ( BOQ )

ลําดับ

หมวด

ประเภท

เงนิ

รายการ จํานวน นับ

คาวัสดุสิ่งของ คาแรง

1.7.4 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสเีรียบขนาด  8" x 8"  พรอมปูนทรายรองพื้นและ

วัสดุยาแนว พื้นที่ประมาณ 54 ตร.ม. 309.00     16,686.00    158.00  8,532.00    25,218.00        

1.7.5 รื้อสุขภัณฑโถสวม , อางลางหนา ของเดิมที่ชํารุด   24 ชุด -         -             140.00  3,360.00    3,360.00          

1.7.6 ติดตั้งโถสวมชนิดนั่งราบชักโครก  แบบมีถังพักน้ํา  เคลือบขาว  พรอมวาลวปด  -

เปดน้ําและอุปกรณประกอบครบชุด 12 ชุด 3,977.00  47,724.00    450.00  5,400.00    53,124.00        

1.7.7 ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พรอมกอกน้ําสแตนเลส ,

วาลวปด - เปดน้ํา  และอุปกรณประกอบครบชุด 12 ชุด 2,781.00  33,372.00    450.00  5,400.00    38,772.00        

1.7.8 ติดตั้งช้ันวางของเคลือบขาว 12 ชุด 560.00     6,720.00      120.00  1,440.00    8,160.00          

1.7.9 ติดตั้งกระจกเงาบานกรอบพลาสติก ปรับมุมทรงส่ีเหลี่ยม 12 ชุด 330.00     3,960.00      70.00    840.00      4,800.00          

1.7.10 ติดตั้งท่ีวางสบูเคลือบขาว  ชนิดฝง 12 อัน 320.00     3,840.00      120.00  1,440.00    5,280.00          

1.7.11 ติดตั้งราวแขวนผาสเตนเลส 12 ชุด 582.00     6,984.00      70.00    840.00      7,824.00          

1.7.12 ตะแกรงกันกลิ่นชุปโครเม่ียม 12 อัน 235.00     2,820.00      75.00    900.00      3,720.00          

1.7.13 กอกน้ําบอลสนาม ขนาด 1/2 " 12 อัน 103.74     1,244.88      25.00    300.00      1,544.88          

243,672.88     

1.8 ปรับปรุงระบบไฟฟา

1.8.1 รื้อชุดดวงโคม , ปลั๊ก , สวิทซ ของเดิม 312 ชุด -         -             25.00    7,800.00    7,800.00          

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.7



แบบ ปร.๔ แผ่นท ี 5  ใน 13 แผ่น

กลุมงาน / งบงาน งานซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26

งานโครงการ / งานกอสราง งบงานโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ประจําปงบประมาณ  2564

สถานที่กอสราง  มทบ.32 แบบเลขที่  กห.03-3

หนวยงานเจาของโครงการ / งานกอสราง  

คํานวณราคากลางโดย  ร.ต.บุญธรรม   ประสม เมื่อวันที่ หนวย......................

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

หมาย

เหตุ

คาวัสดุ

และ

คาแรง

รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   ( BOQ )

ลําดับ

หมวด

ประเภท

เงนิ

รายการ จํานวน นับ

คาวัสดุสิ่งของ คาแรง

1.8.2 ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียมขนาด 1xLED9W. ชนิดเสมอฝาเพดาน อุปกรณครบชุด 48 ชุด 190.00     9,120.00      115.00  5,520.00    14,640.00        

1.8.3 ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียมขนาด 1xLED18W. ชนิดเสมอฝาเพดาน อุปกรณครบชุด 96 ชุด 260.00     24,960.00    115.00  11,040.00  36,000.00        

1.8.4 ติดตั้ง  PLUG  ไฟฟาแบบ  2  ชอง   ชนิดมีสายดิน (2P + E) ชนิดติดลอย

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 96 ชุด 157.00     15,072.00    90.00    8,640.00    23,712.00        

1.8.5 ติดตั้ง  SWITCH  ไฟฟาแบบ  2  ชอง  ชนิดติดลอย  ขนาด  16 A., 250  V.,

พรอมกลองพลาสติก  และอุปกรณครบชุด 60 ชุด 94.00      5,640.00      90.00    5,400.00    11,040.00        

1.8.6 ติดตั้ง Consumer unit ชนิดใชกับไฟฟา 1 Ø, 2 W., 240 V. จํานวน 6 วงจร 

พรอมแทงกาวทองแดง 5/8" x 5 ฟุต 12 ชุด 1,862.00  22,344.00    500.00  6,000.00    28,344.00        

1.8.7 MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/ 63 A. IC > 10 KA., 240 VAC 12 ชุด 708 8,496.00              -   -           8,496.00          

1.8.8 MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/ 32 A. IC > 10 KA., 240 VAC 36 ชุด 155.00     5,580.00              -   -           5,580.00          

1.8.9 MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/ 20 A. IC > 10 KA., 240 VAC 36 ชุด 155.00     5,580.00              -   -           5,580.00          

1.8.10 สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. 1 X 1.5 มม
2
., 750 V., 70°C 2,020 ม. 5.51        11,130.20         5.00 10,100.00  21,230.20        

1.8.11 สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. 1 X 2.5 มม
2
., 750 V., 70°C 2,020 ม. 7.99        16,139.80         7.00 14,140.00  30,279.80        

1.8.12 สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ชนิด THW. 1 X 4 มม
2
., 750 V., 70°C 1,200 ม. 12.30      14,760.00        10.00 12,000.00  26,760.00        

1.8.13 คาอุปกรณประกอบสายไฟฟา 1 งาน 2,101.50  2,101.50              -   -           2,101.50          

1.8.14 ทอรอยสายไฟฟา PVC. ขนาด Ø 1/2'' 165 ทอน 45.50      7,507.50      72.00    11,880.00  19,387.50        
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1.8.15 คาอุปกรณประกอบทอรอยสายไฟฟา 1 งาน 1,126.13  1,126.13      -       -           1,126.13          

242,077.13     

1.9 ปรับปรุงระบบประปา

1.9.1 คลีนเอาทฝาทองเหลือง ขนาด 4'' 12 อัน 185.00     2,220.00      25.00    300.00      2,520.00          

1.9.2 ทอ PVC. ขนาด Ø 2"  ชั้น 8.5 24 ทอน 161.68     3,880.32      160.00  3,840.00    7,720.32          

1.9.3 อุปกรณขอตอทอ PVC. ทอน้ําทิ้ง 1 งาน 1,552.13  1,552.13      -       -           1,552.13          

1.9.4 คาแรงติดตั้งขอตอทอ PVC. ทอน้ําทิ้ง 1 งาน -         -             465.64  465.64      465.64            

1.9.5 ทอ PVC. ขนาด Ø 1/2"  ชั้น 13.5 120 ทอน 40.37      4,844.40      120.00  14,400.00  19,244.40        

1.9.6 อุปกรณขอตอทอ PVC. 1 งาน 2,422.20  2,422.20      -       -           2,422.20          

1.9.7 คาแรงติดตั้งขอตอทอ PVC. 1 งาน -         -             726.66  726.66      726.66            

1.9.8 กอกน้ําบอลสนาม ขนาด 1/2" 12 อัน 103.74     1,244.88      25.00    300.00      1,544.88          

36,196.23       

1.10 ทาสีอาคาร

1.10.1 ทาสีน้ําพลาสติกอะครลิีค ชนิดทาภายใน พื้นที่ประมาณ 1,400 ตร.ม. 54.10      75,740.00    30.00    42,000.00  117,740.00       

1.10.2 ทาสีน้ําพลาสติกอะครลิีค ชนิดทาภายนอก พื้นที่ประมาณ 650 ตร.ม. 56.00      36,400.00    34.00    22,100.00  58,500.00        

1.10.3 ทาสีน้ําพลาสติกอะครลิีค ชนิดทาฝาเพดาน พื้นที่ประมาณ 846 ตร.ม. 41.00      34,686.00    30.00    25,380.00  60,066.00        

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.8

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.9
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1.10.4 ทาสีน้ํามันทาเหล็ก ( รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ํามัน 2 เที่ยว )     60 ตร.ม. 77.00      4,620.00      38.00    2,280.00    6,900.00          

1.10.5 ขัดพื้นไมดวยเครื่อง พื้นที่ประมาณ 594 ตร.ม. -         -             50.00    29,700.00  29,700.00        

1.10.6 ทาน้ํายาปองกันศัตรูทําลายเนื้อไม พื้นที่ประมาณ 68 ตร.ม. 17.00      1,156.00      20.00    1,360.00    2,516.00          

1.10.7 ทาน้ํามันเคลือบแข็ง (ยูริเทน) พื้นที่ประมาณ 594 ตร.ม. 74.00      43,956.00    50.00    29,700.00  73,656.00        

1.10.8 ทําการปองกันและกําจัดศตัรูทําลายเน้ือไม  โดยการอัดน้ํายาลงดิน  ( น้ํายาที่ใช

ตามคุณลักษณะเฉพาะ  สป.สาย ยย.ทบ. )   พื้นที่ประมาณ 783 ตร.ม. 15.00      11,745.00    20.00    15,660.00  27,405.00        

376,483.00     

1.11 งานปรับปรุงพื้นที่ใชสอยดานหลังอาคาร  สินทรัยพถาวร

1.11.1 รื้อถอนถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. 12 ลบ.ม. -         -             600.00  7,200.00    7,200.00          

1.11.2 ดูดสิ่งปฏิกูล 12 ลบ.ม. -         -             250.00  3,000.00    3,000.00          

1.11.3 ฐากราก  ค.ส.ล.  ขนาด  1.00 x 1.00 x 0.15  ม.  เสรมิเหล็กตะแกรง  DB.  12  มม.

 @  0.15 x 0.15  ม.  เทคอนกรีตหยาบกนหลุมหนา  0.05  ม.  ทรายหยาบกน  

หลุมหนา  0.10  ม. 19 ฐาน 1,011.00  19,209.00    271.00  5,149.00    24,358.00        

1.11.4 เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.50  ม. เหล็กแกนเสาขนาด ศก. 12 มม. จํานวน 4 เสน

เหล็กปลอกเสาขนาด ศก. 6 มม. ระยะหาง 0.15 ม. พรอมเพลทหัวเสา 5 มม. 13 ตน 941.50     12,239.50    290.50  3,776.50    16,016.00        

1.11.5 เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.30  ม. เหล็กแกนเสาขนาด ศก. 12 มม. จํานวน 4 เสน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.10
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เหล็กปลอกเสาขนาด ศก. 6 มม. ระยะหาง 0.15 ม. พรอมเพลทหัวเสา 5 มม. 6 ตน 887.70     5,326.20      273.90  1,643.40    6,969.60          

1.11.6 เสา ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.15 x 1.20 ม. (ตอเสา) เสรมิเหล็กตะแกรง DB. 12 มม.

จํานวน 4 เสน เหล็กปลอก RB. 6 @ 0.15 ม. พรอมเพลทหัวเสา 5 มม. 7 ตน 322.80     2,259.60      99.60    697.20      2,956.80          

1.11.7 คานคอดิน  ค.ส.ล.  ขนาด  0.15 x 0.25  ม.  เสรมิเหล็กแกนบนขนาด  DB.  12  มม.

จํานวน  2  เสน  เสริมเหล็กแกนลางขนาด  RB. 12  มม.  จํานวน  2  เสน

เหล็กปลอกขนาด  RB.  6  มม. @ 0.15  ม.  75.50 ม. 485.39     36,646.95    -       -           36,646.95        

1.11.8 รื้อถอนผนังซีเมนตบล็อก   พื้นที่ประมาณ 23 ตร.ม. -         -             40.00    920.00      920.00            

1.11.9 ผนังกออิฐมอญครึ่งแผนพรอมฉาบปูนเรียบสองดาน  พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม. 440.00     17,600.00    253.00  10,120.00  27,720.00        

1.11.10 ผนังกออิฐซีเมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.   พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน

พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. 273.00     65,520.00    224.00  53,760.00  119,280.00       

1.11.11 กอผนังอิฐซเีมนตบล็อคชนิดล้ินคูบังฝนขนาด  19 x 39 x 9  ซม.   

พรอมแตงแนวเซาะรองสองดาน   พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม. 218.00     5,232.00      105.00  2,520.00    7,752.00          

1.11.12 เสาเอ็น , ทับหลัง ค.ส.ล. เสรมิเหล็แกนขนาด 9 มม. เหล็กปลอกขนาด 6 มม. 78 ม. 55.63      4,339.14      44.00    3,432.00    7,771.14          

1.11.13 บดอัดทรายหยาบรองพื้นหนา  0.05 ม. เทคอนกรีตหนา  0.10 ม.  เสรมิเหล็ก

ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด ø 4.0  มม. @  0.20 x 0.20 ม.   351 ตร.ม. 294.85     103,492.35   65.16    22,871.16  126,363.51       

1.11.14 ปูพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด  12" x 12"  พรอมปูนทรายรองพื้นและวัสดุยาแนว
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พรอมบัวเชิงผนัง พื้นที่ประมาณ 330 ตร.ม. 316.00     104,280.00   158.00  52,140.00  156,420.00       

1.11.15 ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 2.00 ม.  ขนาดไมวงกบ

2" x 4"  พรอมบานประตูไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด  0.90 x 2.00  ม.  กรอบบาน

ขนาด 1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา 1 1 / 4"  พรอมกุญแจลูกบิด , บานพับ , กลอน ,

ปุมกันกระแทก 12 ชุด 4,511.00  54,132.00    504.00  6,048.00    60,180.00        

1.11.16 โครงหลังคาเหล็ก   มีรายการดังนี.้

- เหล็กตัวซีขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3  มม. ยาว 6.00 ม. 48 ทอน 385.05     18,482.40    210.00  10,080.00  28,562.40        

- เหล็กตัวซีขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3  มม. ยาว 6.00 ม. 42 ทอน 467.76     19,645.92    235.00  9,870.00    29,515.92        

- เหล็กตัวซีขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3  มม. ยาว 6.00 ม. 28 ทอน 542.05     15,177.40    255.00  7,140.00    22,317.40        

- ติดตั้งหลังคาแผนเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบอลูซิงคหนา 0.47  มม.

และบุฉนวนกันความรอนหนา 5 มม. พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม พื้นที่ประมาณ 336 ตร.ม. 268.00     90,048.00    70.00    23,520.00  113,568.00       

1.11.17 ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา  16  มม. ทับดวย  

ไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.   หนา 16  มม.  ความยาวประมาณ 68 ม. 247.00     16,796.00    73.00    4,964.00    21,760.00        

1.11.18 ติดตั้งฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9  มม. โครงคราวอลูมิเนียมที - บาร

 @ 0.60 x 0.60  ม. พื้นที่ประมาณ 297 ตร.ม. 282.00     83,754.00    52.00    15,444.00  99,198.00        

1.11.19 ฝาเพดานแผนเรียบไฟเบอรซเีมนตหนา 6 มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี
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 @ 0.60 x 0.60 ม. พื้นที่ประมาณ 40 ตร.ม. 277.00     11,080.00    75.00    3,000.00    14,080.00        

1.11.20 ติดตั้ง FLASHING แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค หนา 0.47 มม. พรอมอุปกรณยึดตรึง

ไมขึ้นสนิมและอัดยาแนวดวยซิลิโคน (ปดรอยตอระหวางหลังคากับผนังเดิม) 98 ตร.ม. 222.00     21,756.00    70.00    6,860.00    28,616.00        

1.11.21 ติดตั้งรางน้ําฝนสเตนเลส ขนาด 6"  พรอมอุปกรณยึดตรึง  

ความยาวประมาณ 56 ม. 700.00     39,200.00    -       -           39,200.00        

1.11.22 ติดตั้งทอรับน้ําฝนสเตนเลส  ขนาด ø 3"  พรอมอุปกรณยึดตรึง

ความยาวประมาณ 42 ม. 400.00     16,800.00    -       -           16,800.00        

1.11.23 ไฟฟา

- ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียมขนาด 1xLED18 W. ชนิดเสมอฝาเพดาน อุปกรณครบชุด 12 ชุด 260.00     3,120.00      115.00  1,380.00    4,500.00          

- ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียมขนาด 1xLED9W. ชนิดเสมอฝาเพดาน อุปกรณครบชุด 12 ชุด 190.00     2,280.00      115.00  1,380.00    3,660.00          

- ติดตั้ง  SWITCH  ไฟฟาแบบ  2  ชอง  ชนิดติดลอย  ขนาด  16 A., 250  V.,

พรอมกลองพลาสติก  และอุปกรณครบชุด 12 ชุด 94.00      1,128.00      90.00    1,080.00    2,208.00          

- ติดตั้ง  PLUG  ไฟฟาแบบ  2  ชอง   ชนิดมีสายดิน (2P + E) ชนิดติดลอย

ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 24 ชุด 157.00     3,768.00      90.00    2,160.00    5,928.00          

- สายไฟฟา THW. ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. 750 V. 70° C 500 ม. 7.99        3,995.00      6.00     3,000.00    6,995.00          24

- สายไฟฟา THW. ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 750 V. 70° C 340 ม. 5.51        1,873.40      5.00     1,700.00    3,573.40          



แบบ ปร.๔ แผ่นท ี 11  ใน 13 แผ่น

กลุมงาน / งบงาน งานซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26

งานโครงการ / งานกอสราง งบงานโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ประจําปงบประมาณ  2564

สถานที่กอสราง  มทบ.32 แบบเลขที่  กห.03-3

หนวยงานเจาของโครงการ / งานกอสราง  

คํานวณราคากลางโดย  ร.ต.บุญธรรม   ประสม เมื่อวันที่ หนวย......................

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

หมาย

เหตุ

คาวัสดุ

และ

คาแรง

รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   ( BOQ )

ลําดับ

หมวด

ประเภท

เงนิ

รายการ จํานวน นับ

คาวัสดุสิ่งของ คาแรง

- คาอุปกรณประกอบสายไฟฟา 1 งาน 293.42     293.42                -   -           293.42            

- ทอรอยสายไฟฟา พ.ีว.ีซ.ี สีเหลือง ขนาด ø 1/2" 24 ทอน 45.50      1,092.00      72.00    1,728.00    2,820.00          

- คาอุปกรณประกอบทอรอยสายไฟฟา 1 งาน 163.80     163.80        -       -           163.80            

1.11.24 รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  0.30 X 0.50 ม.  เสรมิเหล็ก  ขนาด Ø 6 ม.ม.  

 @ 0.15 ม. พรอมฝาเหล็กปดรางระบายน้ํา ขนาด 0.30 X 1.00 ม.  

เหล็กเสนแบนขนาด 1 1/2" หนา 4 มม. ระยะหาง 25 มม. 56 ม. 1,250.00  70,000.00    -       -           70,000.00        

1.11.25 ทาสี

- ทาสีน้ําพลาสติกอะครลิีค ชนิดทาภายใน พื้นที่ประมาณ 600 ตร.ม. 56.00      33,600.00    30.00    18,000.00  51,600.00        

- ทาสีน้ําพลาสติกอะครลิีค ชนิดทาภายนอก พื้นที่ประมาณ 150 ตร.ม. 56.00      8,400.00      34.00    5,100.00    13,500.00        

- ทาสีน้ําพลาสติกอะครลิีค ชนิดทาฝาเพดาน พื้นที่ประมาณ 337 ตร.ม. 41.00      13,817.00    30.00    10,110.00  23,927.00        

- ทาสีน้ํามัน ทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ํามัน 2 เที่ยว) พื้นที่ประมาณ    250 ตร.ม. 43.00      10,750.00    38.00    9,500.00    20,250.00        

1,226,590.34   

3,324,787.17   

1.2968           

4,311,584.00   

คา Factor F.

รวมเปนเงิน

รวมคาวัสดุ - คาแรง ขอ 1

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.11



แบบ ปร.๔ แผ่นท ี 12  ใน 13 แผ่น

กลุมงาน / งบงาน งานซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26

งานโครงการ / งานกอสราง งบงานโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ประจําปงบประมาณ  2564

สถานที่กอสราง  มทบ.32 แบบเลขที่  กห.03-3

หนวยงานเจาของโครงการ / งานกอสราง  

คํานวณราคากลางโดย  ร.ต.บุญธรรม   ประสม เมื่อวันที่ หนวย......................

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

หมาย

เหตุ

คาวัสดุ

และ

คาแรง

รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   ( BOQ )

ลําดับ

หมวด

ประเภท

เงนิ

รายการ จํานวน นับ

คาวัสดุสิ่งของ คาแรง

2 งานครุภัณฑ (สินทรัพยต่ํากวาเกณฑ สป.สาย ยย.)

2.1 ติดตั้งอางซ้ิงคสเตนเลสชนิด 1 หลุม มีท่ีพักจาน สะดือลูกยางและสายโซ

แบบมีตะกรากรองเศษอาหาร และกอกน้ําแบบคันโยก พรอมขาตั้ง 12 ชุด 2,590.00  31,080.00    -       -           31,080.00        

31,080.00       

3 งานติดตั้งแผนปายสินทรัพย คาใชจาย

3.1 ติดตั้งแผนปาย อลูมิเนียม พรอมขอความ ( เปนงานกัดน้ํายา ) 

ขนาด 12 นิ้ว x  9 นิ้ว ความหนาไมนอยกวา 0.45 มม. 1 ปาย 650.00     650.00        -       -           650.00            

650.00           

4,343,314.00   

4,343,300.00   ปดเศษ

ผูประมาณการ  ร.ต.                                 ตําแหนง นชง.มทบ.32 ตรวจถูกตอง  พ.อ.                              ตําแหนง หก.กกบ.มทบ.32

ผูตรวจ  พ.ท.                                      ตําแหนง ฝยย.มทบ.32

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

พ.ต. ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง ร.ต. กรรมการกําหนดราคากลาง

รวมคาวัสดุ ขอ 2

รวมคาวัสดุ - คาแรง ขอ 1 - 3

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

รวมคาวัสดุ ขอ 3



แบบ ปร.๔ แผ่นท ี 13  ใน 13 แผ่น

กลุมงาน / งบงาน งานซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ 12 ครอบครัว  หมายเลข 310/26

งานโครงการ / งานกอสราง งบงานโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. ประจําปงบประมาณ  2564

สถานที่กอสราง  มทบ.32 แบบเลขที่  กห.03-3

หนวยงานเจาของโครงการ / งานกอสราง  

คํานวณราคากลางโดย  ร.ต.บุญธรรม   ประสม เมื่อวันที่ หนวย......................

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

ราคา

หนวย

ละ

จํานวน

เงนิ

หมาย

เหตุ

คาวัสดุ

และ

คาแรง

รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา   ( BOQ )

ลําดับ

หมวด

ประเภท

เงนิ

รายการ จํานวน นับ

คาวัสดุสิ่งของ คาแรง

พ.ต. กรรมการกําหนดราคากลาง ร.ต. กรรมการกําหนดราคากลาง

วันที่            เดือน                        พ.ศ.


