
แบบ ปร.4 แผนที่ 1 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1    งานซอมปรับปรุงอาคารโรงทหาร จุ 90 คน หมายเลข 135/28  ของ ร.14 พัน.2 คาใชจาย

มีรายละเอียดดังนี้.-

1.1 งานมุงลวดพรอมกรอบอลูมิเนียม (ชั้นบน)

- หนาตางบานเปด ขนาด  1.15 x 1.00 ม. 32 ชุด 460.00 14,720.00   -             -            14,720.00           

- หนาตางบานเปด ขนาด  1.00 x 0.85 ม. 40 ชุด 340.00 13,600.00   -             -            13,600.00           

- เหล็กดัดประตูบานเลื่อน  ( ลายธรรมดาพรอมมุงลวด )  

ขนาด  1.40 x 2.05 ม. 8 ชุด 5,883.00 47,064.00   1,076.00      8,608.00     55,672.00           

83,992.00         

1.2  งานทาสี (ชั้นบน)

 - ทาสีน้ํามัน (ประต,ูหนาตาง) พื้นท่ีประมาณ 553 ตร.ม. 61.00          33,733.00   35.00          19,355.00   53,088.00           

53,088.00

137,080.00        

2    งานซอมปรับปรุงอาคารโรงทหารจุ 150 คน หมายเลข 63/30 ของ ร.14 พัน.2 คาใชจาย

มีรายละเอียดดังนี้.-

2.1 งานมุงลวดพรอมกรอบอลูมิเนียม (ชั้นบน)

- หนาตางบานเปด ขนาด  1.15 x 1.00 ม. 48 ชุด 460.00 22,080.00   -             -            22,080.00           

- หนาตางบานเปด ขนาด  1.00 x 0.85 ม. 80 ชุด 340.00 27,200.00   -             -            27,200.00           

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1



แบบ ปร.4 แผนที่ 2 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 2.1 49,280.00         

2.2  งานระบบไฟฟา 

 - รื้อพัดลมของเดิม 43     ชุด -             -            35.00          1,505.00     1,505.00            

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. 300 V.,700C 318 ม. 19.83          6,305.94     14.00          4,452.00     10,757.94           

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 2.2 12,262.94         

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 2 61,542.94         

3 งานซอมปรับปรุงอาคารหองน้ํา-หองสวม  หมายเลข 64/30 คาใชจาย

ของ ร.14 พัน.2  มีรายการดังนี้.-

3.1 งานพื้น

 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ   พื้นท่ีประมาณ 113 ตร.ม. -             -            50.00 5,650.00 5,650.00

- สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พ้ืนที่ประมาณ 113 ตร.ม.  -  - 18.00 2,034.00 2,034.00

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  16" x 16"  รวมกาวซีเมนตรองพ้ืนและวัสดุ  

ยาแนว  ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นท่ีประมาณ 113 ตร.ม. 360.00 40,680.00 158.00 17,854.00 58,534.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.1 66,218.00

3.2 งานผนัง

 - รื้อถอนผนังกระเบื้องเคลือบ(อางอาบน้ําและอางซักผา)   พื้นท่ีประมาณ 41 ตร.ม. -             -            35.00 1,435.00 1,435.00

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย(สูง 1.00 ม.)  พื้นท่ีประมาณ 143 ตร.ม. -             -            20.00 2,860.00 2,860.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 3 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด 8" x 10" พรอมกาวซีเมนตรองพื้นและวัสดุ

ยาแนว ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นท่ีประมาณ 184 ตร.ม. 263.00 48,392.00 166.00 30,544.00 78,936.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.2 83,231.00

3.3 งานวงกบพรอมบานประตู

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานประตู 10 ชุด -             -            70.00 700.00 700.00

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู  PVC.  ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง ขนาด 

0.70 X 1.80  ม.  (มอก. ) หนา  3.5  ซม.  ชนิดเขาลิ่ม  พับขึ้นรูปจากแผน  PVC.  

ความหนาไมนอยกวา  1.4  มม.  ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว  

( INTERLOCKED )  ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อราพรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 2,198.00 21,980.00 320.00 3,200.00 25,180.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.3 25,880.00

3.4 งานไฟฟา

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 8 ชุด -             -            35.00 280.00 280.00

 - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 

25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา 

(LED Driver Board) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ 

(Surge Protection) ไมนอยกวา 1 kV. 8 ชุด 501.00 4,008.00 115.00 920.00 4,928.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 4 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

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

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง (พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 4 ชุด 94.00 376.00 90.00 360.00 736.00

 - ติดตั้งสายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF  ขนาด 2 x 2.5  ตร.มม. 300 V. 700 C 120 ม. 19.83 2,379.60 14.00 1,680.00 4,059.60

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.4 10,003.60

3.5 งานสุขภัณฑ

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 4 ชุด -             -            140.00 560.00 560.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 2 ชุด 2,781.00 5,562.00 450.00 900.00 6,462.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 2 ชุด 477.00 954.00 120.00 240.00 1,194.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 2 ชุด 330.00 660.00 70.00 140.00 800.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 578.00 5,780.00 70.00 700.00 6,480.00

 - ติดตั้งตะแกรงกรองผงพรอมที่ดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ขนาด 2" 10 ชุด 308.00 3,080.00 75.00 750.00 3,830.00

 - ติดตั้งกอกน้ําบอลวาลว ขนาด 1/2"ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 8 อัน 109.00 872.00 25.00 200.00 1,072.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.5 20,398.00

3.6 งานทาสี

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน   พ้ืนที่ประมาณ 268 ตร.ม. 49.00 13,132.00 28.00 7,504.00 20,636.00

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก   พื้นท่ีประมาณ 135 ตร.ม. 51.00 6,885.00 31.00 4,185.00 11,070.00

 - ทาสีน้ํามัน (ทาไม)  พื้นท่ีประมาณ 162 ตร.ม. 83.00 13,446.00 35.00 5,670.00 19,116.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3.6 50,822.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 5 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3 256,552.60

4 งานซอมปรับปรุงอาคารหองน้ํา-หองสวม  หมายเลข 65/30 คาใชจาย

ของ ร.14 พัน.2  มีรายการดังนี้.-

4.1 งานพื้น

 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ   พื้นท่ีประมาณ 113 ตร.ม. -             -            50.00 5,650.00 5,650.00

- สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พ้ืนที่ประมาณ 113 ตร.ม.  -  - 18.00 2,034.00 2,034.00

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  16" x 16"  รวมกาวซีเมนตรองพ้ืนและวัสดุ

ยาแนว  ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นท่ีประมาณ 113 ตร.ม. 360.00 40,680.00 158.00 17,854.00 58,534.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4.1 66,218.00

4.2 งานผนัง

 - รื้อถอนผิวผนังกระเบื้องเคลือบ(อางอาบน้ําและอางซักผา)   พื้นท่ีประมาณ 41 ตร.ม. -             -            35.00 1,435.00 1,435.00

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย(สูง 1.00 ม.)  พื้นท่ีประมาณ 143 ตร.ม. -             -            20.00 2,860.00 2,860.00

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมกาวซีเมนตรองพื้น

และวัสดุยาแนว    ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นท่ีประมาณ 184 ตร.ม. 263.00 48,392.00 166.00 30,544.00 78,936.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4.2 83,231.00

4.3 งานวงกบพรอมบานประตู

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานประตู 10 ชุด -             -            70.00 700.00 700.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 6 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู  PVC.  ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง ขนาด 

0.70 X 1.80  ม.  (มอก. ) หนา  3.5  ซม.  ชนิดเขาลิ่ม  พับขึ้นรูปจากแผน  PVC.  

ความหนาไมนอยกวา  1.4  มม.  ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว  

( INTERLOCKED )  ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อราพรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 2,198.00 21,980.00 320.00 3,200.00 25,180.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4.3 25,880.00

4.4 งานไฟฟา

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 8 ชุด -             -            35.00 280.00 280.00

 - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 

25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา 

(LED Driver Board) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ 

(Surge Protection) ไมนอยกวา 1 kV. 8 ชุด 501.00 4,008.00 115.00 920.00 4,928.00

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

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง (พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 4 ชุด 94.00 376.00 90.00 360.00 736.00

 - ติดตั้งสายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF  ขนาด 2 x 2.5  ตร.มม. 300 V. 700 C 120 ม. 19.83 2,379.60 14.00 1,680.00 4,059.60

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4.4 10,003.60

4.5 งานสุขภัณฑ

 - รื้อถอนสุขภัณฑ 4 ชุด -             -            140.00 560.00 560.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 7 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

 - ติดตั้งโถปสสาวะชาย  ชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 4 ชุด 3,053.00 12,212.00 450.00 1,800.00 14,012.00

 - ติดตั้งอางลางหนาชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 2 ชุด 2,781.00 5,562.00 450.00 900.00 6,462.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 2 ชุด 477.00 954.00 120.00 240.00 1,194.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 2 ชุด 330.00 660.00 70.00 140.00 800.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 578.00 5,780.00 70.00 700.00 6,480.00

 - ติดตั้งตะแกรงกรองผงพรอมที่ดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ขนาด 2" 10 ชุด 308.00 3,080.00 75.00 750.00 3,830.00

 - ติดตั้งกอกน้ําบอลวาลว ขนาด 1/2"ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 8 อัน 109.00 872.00 25.00 200.00 1,072.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4.5 34,410.00

4.6 งานทาสี

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน   พ้ืนที่ประมาณ 268 ตร.ม. 49.00 13,132.00 28.00 7,504.00 20,636.00

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก   พื้นท่ีประมาณ 135 ตร.ม. 51.00 6,885.00 31.00 4,185.00 11,070.00

 - ทาสีน้ํามัน (ทาไม)  พื้นท่ีประมาณ 162 ตร.ม. 83.00 13,446.00 35.00 5,670.00 19,116.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4.6 50,822.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 4 270,564.60



แบบ ปร.4 แผนที่ 8 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

5    งานซอมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงจุ 500 คน หมายเลข 40/25 ของ ร.14 พัน.2 คาใชจาย

มีรายละเอียดดังนี้.-

5.1 งานหนาตาง

- ติดตั้งบานหนาตางไมเนื้อแข็งขนาด 0.70 x 1.10  ม. กรอบบานขนาด 1  1 / 4" x 4" 

ลูกฟกกระจกใสหนา 5 มม.  พรอมอุปกรณบานพับ, กลอน, มือจับ, ขอรับ-ขอสับ 25 ชุด 931.00 23,275.00 134.00 3,350.00 26,625.00

 - ติดตั้งกระจก หนา 5 มม.  (ชองแสงที่ชํารุด ) 14 ตร.ฟุต 14.95 209.30 10.00 140.00 349.30

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 5.1 26,974.30

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 5 26,974.30         

6    งานซอมปรับปรุงอาคารศูนยประสานงานนายทหารชั้นประทวน หมายเลข 216/52 คาใชจาย

 ของ ร.14 พัน.2 มีรายละเอียดดังนี้.-

6.1 งานรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.30  ม. พรอมฝาปด ตะแกรงเหล็ก    

ขนาด 0.40 ม.   ตามแบบ ทบ. 7307 

 - รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม. 35 ม. 1,634.00 57,190.00 -             -            57,190.00

 - ฝารางระบายน้ํา ( ฝาคอนกรีต )  ขนาด 0.40 ม. 35 ม. 197.00 6,895.00 -             -            6,895.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 6.1 64,085.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 6 64,085.00         



แบบ ปร.4 แผนที่ 9 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

7    งานซอมปรับปรุงอาคารกองรอย อวบ.ที่ 1 หมายเลข 38/25 ของ ร.14 พัน.2 คาใชจาย

มีรายละเอียดดังนี้.-

7.1 งานมุงลวดพรอมกรอบอลูมิเนียม (ชั้นบน)

- หนาตางบานเปด ขนาด  1.15 x 1.00 ม. 48 ชุด 460.00 22,080.00   -             -            22,080.00           

- หนาตางบานเปด ขนาด  1.00 x 0.85 ม. 80 ชุด 340.00 27,200.00   -             -            27,200.00           

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 7.1 49,280.00         

7.2 งานปรับปรุงระบบไฟฟา (ชั้นลาง)

 - รื้อชุดดวงโคม    ของเดิมที่ชํารุด 53 ชุด -             -            35.00          1,855.00     1,855.00            

- ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียม  ขนาด  2 x LED 18  W.,  มีอายุการใชงานไมนอยกวา  

 25,000  ชม. คาความสองสวางมาตรฐาน   IES   LM  80   ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา 

( LED  Driver  Board ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ  

( Surge  Protection ) ไมนอยกวา  1 kV. 53 ตัว 882.00 46,746.00 150.00 7,950.00 54,696.00

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

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 4 ชุด 94.00 376.00 90.00 360.00 736.00

- ติดตั้ง  SWITCH  ไฟฟาแบบ 3 ชอง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลอง

พลาสติกและอุปกรณยึดตรึง 15 ชุด 122.00 1,830.00 100.00 1,500.00 3,330.00

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF- ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. 300 V.,700C 463 ม. 13.30          6,157.90     12.00          5,556.00     11,713.90           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.2 72,330.90



แบบ ปร.4 แผนที่ 10 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

7.3 งานทาสี (ชั้นลาง)

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน พ้ืนที่ประมาณ 2,477 ตร.ม. 49.00          121,373.00 28.00          69,356.00   190,729.00         

- ทาสีน้ํามัน  พ้ืนที่ประมาณ   ( ทาเหล็ก ) (ประตู ,หนาตาง)     558 ตร.ม. 61.00 34,038.00   30.00 16,740.00   50,778.00           

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7.3 241,507.00        

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 7 363,117.90        

8 งานซอมปรับปรุงอาคารหองน้ํา-หองสวม  หมายเลข 39/25 คาใชจาย

ของ ร.14 พัน.2  มีรายการดังนี้.-

8.1 งานพื้น

 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ   พื้นท่ีประมาณ 113 ตร.ม. -             -            50.00 5,650.00 5,650.00

- สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พ้ืนที่ประมาณ 113 ตร.ม.  -  - 18.00 2,034.00 2,034.00

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  16" x 16"  รวมกาวซีเมนตรองพ้ืนและวัสดุ

ยาแนว  ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นท่ีประมาณ 113 ตร.ม. 360.00 40,680.00 158.00 17,854.00 58,534.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 8.1 66,218.00

8.2 งานผนัง

 - รื้อถอนผนังกระเบื้องเคลือบ(อางอาบน้ําและอางซักผา)   พื้นท่ีประมาณ 41 ตร.ม. -             -            35.00 1,435.00 1,435.00

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย(สูง 1.00 ม.)  พื้นท่ีประมาณ 143 ตร.ม. -             -            20.00 2,860.00 2,860.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 11 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมกาวซีเมนตรองพื้น

และวัสดุยาแนว    ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นท่ีประมาณ 184 ตร.ม. 263.00 48,392.00 166.00 30,544.00 78,936.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 8.2 83,231.00

8.3 งานวงกบพรอมบานประตู

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานประตู 10 ชุด -             -            70.00 700.00 700.00

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู  PVC.  ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง ขนาด 

0.70 X 1.80  ม.  (มอก. ) หนา  3.5  ซม.  ชนิดเขาลิ่ม  พับขึ้นรูปจากแผน  PVC.  

ความหนาไมนอยกวา  1.4  มม.  ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว  

( INTERLOCKED )  ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อราพรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 2,198.00 21,980.00 320.00 3,200.00 25,180.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 8.3 25,880.00

8.4 งานไฟฟา

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 8 ชุด -             -            35.00 280.00 280.00

 - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 

25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา 

(LED Driver Board) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ 

(Surge Protection) ไมนอยกวา 1 kV. 8 ชุด 501.00 4,008.00 115.00 920.00 4,928.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 12 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

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

พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง

(พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 4 ชุด 94.00 376.00 90.00 360.00 736.00

 - ติดตั้งสายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู  ชนิด  VAF   ขนาด  2 x 2.5  ตร.มม.

300 V. 700 C 120 ม. 19.83 2,379.60 14.00 1,680.00 4,059.60

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 8.4 10,003.60

8.5 งานสุขภัณฑ

 - ติดตั้งโถปสสาวะชาย  ชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 4 ชุด 3,053.00 12,212.00 450.00 1,800.00 14,012.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 2 ชุด 477.00 954.00 120.00 240.00 1,194.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 2 ชุด 330.00 660.00 70.00 140.00 800.00

 - ติดตั้งสายฉีดชําระสายออน  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 578.00 5,780.00 70.00 700.00 6,480.00

 - ติดตั้งกอกน้ําบอลวาลว ขนาด 1/2"ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 8 อัน 109.00 872.00 25.00 200.00 1,072.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 8.5 23,558.00

8.6 งานทาสี

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน   พ้ืนที่ประมาณ 268 ตร.ม. 49.00 13,132.00 28.00 7,504.00 20,636.00

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก   พื้นท่ีประมาณ 135 ตร.ม. 51.00 6,885.00 31.00 4,185.00 11,070.00

 - ทาสีน้ํามัน (ทาไม)  พื้นท่ีประมาณ 162 ตร.ม. 83.00 13,446.00 35.00 5,670.00 19,116.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 8.6 50,822.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 13 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 8 259,712.60

9 งานซอมปรับปรุงอาคารหองน้ํา-หองสวม  หมายเลข 68/30 คาใชจาย

ของ ร.14 พัน.2  มีรายการดังนี้.-

9.1 งานพื้น

 - รื้อถอนพื้นกระเบื้องเคลือบ   พื้นท่ีประมาณ 113 ตร.ม. -             -            50.00 5,650.00 5,650.00

- สกัดผิวพื้นใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย   พ้ืนที่ประมาณ 113 ตร.ม.  -  - 18.00 2,034.00 2,034.00

 - ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวดาน ขนาด  16" x 16"  รวมกาวซีเมนตรองพ้ืนและวัสดุ

ยาแนว  ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นท่ีประมาณ 113 ตร.ม. 360.00 40,680.00 158.00 17,854.00 58,534.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 9.1 66,218.00

9.2 งานผนัง

 - รื้อถอนผิวผนังกระเบื้องเคลือบ(อางอาบน้ําและอางซักผา)   พื้นท่ีประมาณ 41 ตร.ม. -             -            35.00 1,435.00 1,435.00

 - สกัดผิวผนังใหขรุขระแลวทําความสะอาดใหเรียบรอย(สูง 1.00 ม.)  พื้นท่ีประมาณ 143 ตร.ม. -             -            20.00 2,860.00 2,860.00

 - ผนังบุกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบขนาด  8" x 10" พรอมกาวซีเมนตรองพื้น

และวัสดุยาแนว    ( ชนิดกันเชื้อรา )    พื้นท่ีประมาณ 184 ตร.ม. 263.00 48,392.00 166.00 30,544.00 78,936.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 9.2 83,231.00

9.3 งานวงกบพรอมบานประตู

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานประตู 10 ชุด -             -            70.00 700.00 700.00



แบบ ปร.4 แผนที่ 14 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

 - ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู  PVC.  ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศตอนลาง ขนาด 

0.70 X 1.80  ม.  (มอก. ) หนา  3.5  ซม.  ชนิดเขาลิ่ม  พับขึ้นรูปจากแผน  PVC.  

ความหนาไมนอยกวา  1.4  มม.  ประกอบบานแบบบล็อกตอเนื่องตลอดแนว  

( INTERLOCKED )  ผิวบานพนเคลือบเทอรโมพลาสติกยูริเทนกันคราบรอยขีดขวน

 และเชื้อราพรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณประกอบครบชุด 10 ชุด 2,198.00 21,980.00 320.00 3,200.00 25,180.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 9.3 25,880.00

9.4 งานไฟฟา

 - รื้อดวงโคม  พรอมสายไฟฟา  ของเดิมที่ชํารุด 8 ชุด -             -            35.00 280.00 280.00

 - ติดตั้งชุดดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W. มีอายุการใชงานไมนอยกวา 

25,000 ชั่วโมง คาความสองสวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา 

(LED Driver Board) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินช่ัวขณะ 

(Surge Protection) ไมนอยกวา 1 kV. 8 ชุด 501.00 4,008.00 115.00 920.00 4,928.00

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

พลาสติก และอุปกรณยึดตรึง (พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด/กลอง) 4 ชุด 94.00 376.00 90.00 360.00 736.00

 - ติดตั้งสายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู  ชนิด  VAF   ขนาด  2 x 2.5  ตร.มม.

300 V. 700 C 120 ม. 19.83 2,379.60 14.00 1,680.00 4,059.60

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 9.4 10,003.60



แบบ ปร.4 แผนที่ 15 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

9.5 งานสุขภัณฑ

 - ติดตั้งโถปสสาวะชาย  ชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 4 ชุด 3,053.00 12,212.00 450.00 1,800.00 14,012.00

 - ติดตั้งหิ้งวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 2 ชุด 477.00 954.00 120.00 240.00 1,194.00

 - ติดตั้งกระจกเงากรอบพลาสติก  ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 2 ชุด 330.00 660.00 70.00 140.00 800.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 9.5 16,006.00

9.6 งานทาสี

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายใน   พ้ืนที่ประมาณ 268 ตร.ม. 49.00 13,132.00 28.00 7,504.00 20,636.00

 - ทาสีน้ําพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก   พื้นท่ีประมาณ 135 ตร.ม. 51.00 6,885.00 31.00 4,185.00 11,070.00

 - ทาสีน้ํามัน (ทาไม)  พื้นท่ีประมาณ 162 ตร.ม. 83.00 13,446.00 35.00 5,670.00 19,116.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 9.6 50,822.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 9 252,160.60

1,691,790.54     

1.3004              

2,200,004.41

FACTOR F.

เปนเงิน

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1 - 9



แบบ ปร.4 แผนที่ 16 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

10 งานรื้อถอนระบบจําหนายไฟฟา ของ ร.14 พัน.2  มีรายการดังนี้.- คาใชจาย

 - คารื้อถอนแผนกแรงต่ําภายใน 1 AU 45,839.30    45,839.30   -             -            45,839.30

 - คากอสรางแผนกแรงต่ําภายใน 1 AU 8,204.09      8,204.09     -             -            8,204.09

รวมคาวัสดุขอ 10 54,043.39         

คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7% 3,783.04           

57,826.43         

11

11.1 งานติดต้ังพัดลมไฟฟา

 - พัดลมไฟฟาชนิดโคจร แบบติดตั้งเพดาน ขนาด Ø 16 นิ้ว ใชกับไฟฟา 

220 VAC.,50 Hz. พรอมสวิทชปรับความเร็ว 3 ระดับ (0 - LO - MED - HI) 43 ชุด 1,308.00 56,244.00   345.00 14,835.00   71,079.00           

รวมคาวัสดุครุภัณฑ/คาแรงขอ 11 71,079.00         

คาภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7% 4,975.53           

76,054.53         

2,333,885.37     

2,333,800.00 (ปดเศษ)รวมเปนเงินทั้งสิ้น

งานติดต้ังครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

รวมคาวัสดุครุภัณฑ/คาแรงขอ 1 - 11

รวมคาวัสดุขอ 10 ( รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7% แลว )

รวมคาวัสดุครุภัณฑ/คาแรงขอ 11 ( รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 7% แลว )



แบบ ปร.4 แผนที่ 17 ใน 17 แผน

งาน  งบงานกอสรางและซอมปรับปรุง โครงการจัดตั้ง พล.ร.7 ประจําปงบประมาณ 2561 แบบ  

ผูประมาณการ  รหัสงาน   6102105

คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

สถานที่  ร.14 พัน.2 จว.ต.ก.

ประมาณการเมื่อ 

คาวัสดุ คาแรงงาน
รายการ จํานวน หนวยลําดับ หมายเหตุ

หมายเหตุ

    1.1 บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด ( มหาชน )

    1.2 บริษัท แลมปตั้น ไลทติ้ง ( 2001 ) จํากัด

    1.3 บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

พ.ท...................................................................... ประธานกรรมการ      ร.อ. .......................................................................กรรมการ      ร.ท. ...................................................................................กรรมการ

                 ( วิรัตน   สุทธิเนตร )                                                              ( พิจักษณ   นวลเกิด  )                                                            ( กิตติ   เกิดผล )

1. ราคาชุดดวงโคมและหลอด LED สืบราคาจาก

วันท่ี…………….เดือน………………….ป…………


