
แบบ ปร.4 แผนที่ 1 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

1 ซอมหองแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว แบบ OICC หมายเลข 157/07 ( มทบ.35 )

1.1 งานปรับปรุงพื้นท่ีใชสอยดานหลัง ( หองครัว ) ดังนี้

     1.1.1 งานฐานราก , โครงสราง ดังนี้ สินทรัพย

            1.1.1.1 ตัดตนไมดานหลังอาคารเพ่ือปรับเปนพ้ืนท่ีใชสอยดานหลังจํานวน 2 ตน 1,000 2,000 2,000 ถาวร

            1.1.1.2  ขุดดินฐานราก พ้ืนท่ีประมาณ 22 ลบ.ม. - - 99 2,178 2,178 สป.

            1.1.1.3  ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.20 ม. เสริมเหล็ก สาย ยย.

                      ตะแกรงขนาด Ø 12 มม. @ 0.15 ม.คอนกรีตหยาบกนหลุม

                      หนา 0.05 ม.บดอัดทรายหยาบกนหลุม หนา 0.10 ม. . 22 ฐาน 380 8,360       8,360

            1.1.1.4  เสา ค.ส.ล.สําเร็จรูป ขนาด 6" X 6" X 3.50 ม. 11 ตน 848 9,328       150 1,650 10,978

            1.1.1.5  เสา ค.ส.ล. สําเร็จรูป ขนาด 6" x 6" x 3.00 ม. 11 ตน 750 8,250       150 1,650 9,900

            1.1.1.6  คานคอดิน ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.25 ม.เสริมเหล็กแกนบน

                      ขนาด Ø 12 มม. จํานวน 2 เสน เสริมเหล็กแกนลาง ขนาด 

                      Ø 12 มม. จํานวน 2 เสน เหล็กปลอก ขนาด Ø 6 มม.ระยะ

                      หาง 0.15 ม.รวมประมาณ 54 ม. 365 19,701      48 2,614 22,314

     1.1.2 งานโครงหลังคาเหล็ก

            1.1.2.1  เหล็กรูปตัวซี ยาว 6 ม.ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. 44 ทอน 447 19,668      210 9,240 28,908

            1.1.2.2  รูปตัวซี ยาว 6 ม.ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 23 ทอน 733 16,859      340 7,820 24,679

            1.1.2.3  รูปตัวซี ยาว 6 ม.ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. 13 ทอน 916 11,908      403 5,239 17,147

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

ใหใ้ชบ้ญัชรีายการกอ่สรา้งหรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา
ยนืในระบบ



แบบ ปร.4 แผนที่ 2 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

            1.1.2.4  เหล็กแผนเพลทหัวเสายึดเหล็กโครงหลังคาขนาด 6" x 6" 

                      หนา 6 มม. 22 แผน 50 1,100       50 1,100 2,200

            1.1.2.5  ติดตั้งกระเบื้องลอนคูสีซเีมนต ขนาด 50 x 120 ซม.

                      ( หนา 5 มม. ) 240 ตร.ม. 155 37,200      45 10,800 48,000

            1.1.2.6  ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม.  

                      หนา 1.6  ซม.ทับดวยไมไฟ เบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี

                      ขนาด  15  ซม.หนา  1.6  ซม.   ความยาวประมาณ 40 ม. 247 9,880       45 1,800 11,680

            1.1.2.7  สังกะสีแผนเรียบ เบอร 28 ขนาดกวาง 0.40 ม. 38 ม. 120 4,560       50 1,900 6,460

     1.1.3 งานพ้ืน , ผนัง

            1.1.3.1  พ้ืนบดอัดทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. เทคอนกรีต

                      หนา 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE MESH

                      ขนาด  Ø 4.00  มม. @ 0.20 x 0.20  ม 190 ตร.ม. 294.85 56,021.50  65.16 12,380.40 68,401.90

            1.1.3.2  ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด  12" x 12"     

                      พรอมปูนทรายรองพ้ืน  และวัสดุยาแนว   พื้นที่ประมาณ 190 ตรม. 305 57,950      158 30,020 87,970

            1.1.3.3  เทพ้ืนคอนกรีตดานหลังอาคารและดานขาง บดอัดทรายหยาบ

                      รองพ้ืนหนา 0.05 ม. ขนาดกวาง 1 ม.ยาว 44 ม. เทคอนกรีต.

                      หนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก ตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE MESH 

                      ขนาด  Ø 4.00  มม. @ 0.20 x 0.20  ม 50 ตร.ม. 294.85 14,742.50  65.16   3,258.00 18,000.50

            1.1.3.4  รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  0.30  ม.พรอมฝาปด ค.ส.ล. รวม 45 ม. 1,320 59,400      59,400



แบบ ปร.4 แผนที่ 3 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

            1.1.3.5  ผนังกอคอนกรีตบล็อคมวลเบาขนาด  20 x 60 x 7.5 ซม. 

                      พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน  พื้นที่ประมาณ 182 ตร.ม. 209 38,038      220 40,040 78,078

            1.1.3.6  เอ็น ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม. เสริมเหล็กแกน ขนาด Ø 

                      9 มม. จํานวน 2 เสน เหล็กปลอกขนาด Ø 6 มม.  

                      ระยะหาง 0.15 ม. รองรับวงกบประตู - หนาตาง และผนัง

                      กออิฐ รวมยาวประมาณ 86 ม. 51 4,386       44 3,784 8,170

     1.1.4 ระบบไฟฟา  ดังนี้

            1.1.4.1  ติดตั้งดวงโคมพับขึ้นรูปหนาไมนอยกวา 0.6 มม. ขนาด 

                      1 x LED 18 W.มีอายุการใชงาน25,000 ชม. คาความสอง

                      สวางมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา

                       ( LED DRIVER BOARD ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณ  

                      ปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ( SURGE PROTECTION ) 

                      ไมนอยกวา 1 KV.ชนิดมี  ( REFLECTOR ) ดานขาง  มีคา
                      สะทอนแสงไมนอยกวา 87 %พรอมหนาตะแกรง ( LOUVER ) 

                      แบบติดลอย 20 ชุด 501      10,020      150 3,000 13,020

            1.1.4.2  SWITCH แบบเดี่ยวชนิดติดลอยขนาด 16 A .250 V.

                       พรอมกลองพลาสติกและอุปกรณยึดตรึง (พุกพลาสติก, 

                       เกลียวปลอย 4 ชุด,/กลอง ) 20 ชุด 73 1,460 80 1,600 3,060



แบบ ปร.4 แผนที่ 4 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

             1.1.4.3  ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบคู ชนิดมีสายดิน ( 2 P+E ) ชนิด

                       ติดลอยขนาด 16 A. , 250 V. พรอมกลองพลาสติกและ

                       อุปกรณยึดตรึง( พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด,/กลอง ) 20 ชุด 169 1,690       90 900 2,590

             1.1.4.4  สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ขนาด  1 x 1.5 ตร.มม. 750 450 ม. 6 2,700 5 2,250 4,950

                       V. 700 C

             1.1.4.5  สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ขนาด  1 x 2.5 ตร.มม. 750 300 ม. 8 2,400 7 2,100 4,500

                        V. 700 C

             1.1.4.6  ทอรอยสายไฟฟา  พี.วี.ซ.ี  สีเหลือง  ขนาด   Ø 1 / 2" 40 ทอน 45 1,800 72 2,880 4,680

             1.1.4.7  ขอตอโคง  45
0
  พี.วี.ซ.ี  สีเหลือง  ขนาด   Ø 1 / 2" 60 อัน 7 420 - - 420

             1.1.4.8  คาอุปกรณยึดตรึงและเทปพันสายไฟฟา 20 จุด 25 500 - - 500

      1.1.5 งานประปา

             1.1.5.1  ประปาเดินทอ พ.ีวี.ซ.ี ขนาด 1/2"พรอมขอตอ ของอ และขอ

                       ตอตรงเกลียวในทองเหลือง สําหรับติดตั้งอุปกรณประปา 

                       จํานวน 3 จุด พรอมกอกน้ําบอลวาลว 1/2" จํานวน 3 จุด 10 หอง 440 4,400       - - 4,400

             1.1.5.2  กอกน้ําบอลวาลว 1/2" 30 อัน 120 3,600       25 750 4,350



แบบ ปร.4 แผนที่ 5 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

     1.1.6  ติดตั้งวงกบพรอมบานประตูเหล็กปมข้ึนรูป  ขนาด  0. 80 x 200  ม.  

             ผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็นความหนา  0.6  มม.ปมขึ้นรูปตามแบบ  

             ประกบ  2  แผนคูภายในฉีดโพลียูรีเทนกันเสียงกันความรอน  ปองกัน

             สนิมดวยระบบชุบซิงคฟอสเฟสเคลือบผิวดวยระบบพนสีอบ

              ( Polyester  Powder  Coating )  ความหนากรอบบานประตูรวม 

              35  มม. อุปกรณบานพับเหล็ก  หนา  3  มม.  ขนาด  5" ลักษณะ

             ถอดบานไดโดยไมตองคลายสกรูนอตฐานอุปกรณ สําเร็จจากโรงงาน

             กอนเคลือบสี  พรอมกุญแจลูกบิด ( ติดตั้งประตูหนา ) 10 ชุด 5,620 56,200 255 2,550 58,750

      1.1.7 ติดตั้งวงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.20 x 1.10  ม.  ขนาดไม

            วงกบ 2" x 4"พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.60x1.10 ม. 

            กรอบบานขนาด  1  1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 / 2"   

           จํานวน  2  บานพรอมอุปกรณ บานพับ , กลอน , มือจับ , ขอรับ - ขอสับ 10 ชุด 3,271 32,710 654 6,540 39,250

     1.1.8 ทาสีหองครัว ดังนี้

            1.1.8.1  สีน้ําพลาสติกอะคริลิค ชนิดทาภายใน ( รวมรองพ้ืนปูนใหม ) 

                      ก่ึงเงาพ้ืนท่ีประมาณ ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 290 ตร.ม. 56 16,240      30 8,700 24,940

            1.1.8.2  สีน้ําพลาสติกอะคริลิคชนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนใหม ) 

                      ก่ึงเงาพ้ืนท่ีประมาณ ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 166 ตร.ม. 56 9,296       34 5,644 14,940



แบบ ปร.4 แผนที่ 6 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

            1.1.8.3  สีน้ํามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ํามัน 2 เที่ยว )

                      พ้ืนที่ประมาณ ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม.) 120 ตร.ม. 60 7,200       38 4,560 11,760

รวมงานปรับปรุงพื้นท่ีใชสอยดานหลัง ( หองครัว ) 706,934.82

1.2 งานบอเกรอะ-บอซึม ตามรายการดังนี้

     1.2.1  ขุดดินหลุมวงสวม ลึก 2.00 ม.จํานวน 20 หลุม  -  - 200 4,000 4,000

     1.2.2  วงบอ คสล.Ø 1.00 ม. 80 วง 250 20,000 55 4,400 24,400

     1.2.3  ฝาวงบอ คสล.Ø 1.00 ม. 20 ฝา 140 2,800 2,800

     1.2.4  ชุดฝาทองเหลืองปดบอเกรอะขนาด 4 นิ้ว 10 ชุด 220 2,200 2,200

     1.2.5  ทอ พีวีซี .Ø 4" 20 ทอน 589 11,780 80 1,600 13,380

รวมงานบอเกรอะ-บอซึม 46,780

รวมคาวัสดุและคาแรงตามขอ 1 753,714.82



แบบ ปร.4 แผนที่ 7 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

2 ซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จุ 10 ครอบครัว แบบ กห.04-1 

หมายเลข 400/26 ( ม.2 พัน.7 ) 

2.1 งานพื้นช้ันบน ดังนี้

      2.1.1 รื้อพื้นไมชั้นบน ของเดิมที่ชํารุด 42 ตร.ม. 25 1,050 1,050

      2.1.2 ติดตั้งตงไมเนื้อแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 6" x 4.00  ม.  21 ทอน 735 15,435      150 3,150 18,585

      2.1.3 พ้ืนไมเนื้อแข็งขนาดตีชิต  1" x 4" พ้ืนที่ประมาณ ( ชั้นบน ) 42 ตรม 1,161 48,762      95 3,990 52,752

                                                  รวมงานพื้นช้ันบน 72,387

2.2  ซอมพื้นช้ันลาง  ดังนี้

      2.2.1สกัดผิวพื้นชั้นลางใหขรุขระและทําความสะอาดใหเรียบรอยพื้นที่ประมาณ 450 ตร.ม.  -  - 18 8,100 8,100

      2.2.2  พ้ืนชั้นลางปูกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" พรอมปูน

               ทรายรองพ้ืนและวัสดุยาแนว  ( ชนิดกันเชื้อรา ) พรอมกรุบัวเชิงผนัง 

               พื้นที่ประมาณ 450 ตร.ม. 305 137,250    158 71,100 208,350

รวมงานซอม พื้นช้ันลาง     216,450



แบบ ปร.4 แผนที่ 8 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 
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รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

2.3  เปลี่ยนวงกบพรอมบานประตูหนา - หลัง ,  ดังนี้

       2.3.1  รื้อวงกบพรอมบานประตูหนา,กลาง , และ หลัง ของเดิมที่ชํารุด 50 ชุด  -  - 70 3,500 3,500

       2.3.2  ติดตั้งวงกบพรอมบานประตูเหล็กปมข้ึนรูป  ขนาด  0. 90 x 200  ม.  

               ผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็นความหนา  0.6  มม.ปมขึ้นรูปตามแบบ  

      ประกบ  2  แผนคูภายในฉีดโพลียูรีเทนกันเสียงกันความรอน  

               ปองกันสนิมดวยระบบชุบซิงคฟอสเฟสเคลือบผิวดวยระบบพนสีอบ 

               ( Polyester  Powder  Coating )  ความหนากรอบบานประตูรวม   

               35  มม. อุปกรณบานพับเหล็ก  หนา  3  มม.  ขนาด  5"ลักษณะถอด

               บานไดโดยไมตองคลายสกรูนอตฐานอุปกรณ สําเร็จจากโรงงาน

                กอนเคลือบสี  พรอมกุญแจลูกบิด ( ติดตั้งประตูหนา ) 10 ชุด 5,820 58,200 275 2,750 60,950

       2.3.3  ติดตั้งวงกบประตูไมเนื้อแข็งขนาด  0.90 x 2.00 ม.  ชองแสงกระจก

               ใสติดตายสูง  0.30  มกรอบบาน  ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา 

                1  1 / 4"   พรอมกุญแจลูกบิดและอุปกรณขนาด  1 1 / 4" x 4"  

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

               ปุมกันกระแทก ( ประตูกลาง ) 10 ชุด 4,977 49,770      549 5,490 55,260



แบบ ปร.4 แผนที่ 9 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

       2.3.4  วงกบไมเนื้อแข็งขนาด 2" x 4" พรอมบาน  ประตูไมเนื้อแข็ง 

               ขนาด 0.80 x 2.00 มกรอบบานไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1/4" x 4" 

               ลูกฟกหนา 1/2"  พรอมกุญแจลูกบิด,รวมกันชน และอุปกรณประกอบ 30 ชุด 4,186 125,580    463 13,890 139,470

               ครบชุด (ติดตั้งประตูหลัง ,ประตูหองนอนชั้นบน )

รวมงานบานประตู 259,180

2.4 งานเปลี่ยนกระจกชองแสง ดังนี้

      2.4.1 กระจกใสชองแสง หนาตาง ขนาด .57 x .75 ม. หนา 0.4 มม 14 แผน 75 1,050       15 210 1,260

      2.4.2 กระจกใสชองแสง ประตู ขนาด .57 x 1.00 ม. หนา 0.4 มม 6 แผน 120 720          15 130 850

      2.4.3 กระจกใสชองแสง ประตู ขนาด .57 x 0.90 ม. หนา 0.4 มม 5 แผน 90 450          15 115 565

      2.4.4 บานเกล็ดกระจกใส ชองลมดานหลังอาคาร ชั้นบนขนาด .14 x 0.82 ม. 60 แผน 15 900          900

                                           รวมงานเปลี่ยนกระจกชองแสง 3,575

2.5  ทาสี ดังนี้

      2.5.1 สีน้ําพลาสติกชนิดทาภายนอก (รวมรองพ้ืนปูนเกา) ก่ึงเงาพื้นที่ประมาณ 820 ตร.ม. 54 44,280      34 27,880 72,160

              ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. )

      2.5.2  สีน้ําพลาสติกชนิดทาภายใน (รวมรองพ้ืนปูนเกา) ก่ึงเงาพื้นที่ประมาณ 1640 ตร.ม. 54 88,724      30 49,200 137,924

              ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. )

      2.5.3  สีน้ํามัน ทาไม ( ทับหนาสีน้ํามัน 2 เที่ยว ) พ้ืนที่ประมาณ งานเกา

              ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 448 ตร.ม. 60 26,880      38 17,024 43,904



แบบ ปร.4 แผนที่ 10 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

      2.5.4  ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง พ้ืนที่ประมาณ 245 ตร.ม. - - 50 12,250 12,250

      2.5.5  ทาแซลแลคทับน้ํายาเคลือบแข็ง ( ยูนิเทน ) ชนิดภายใน พื้นที่ประมาณ 245 ตร.ม. 105 25,725      45 11,025 36,750

      2.5.6  ทาน้ํายาปองกันศัตรูทําลายเนื้อไม พื้นที่ประมาณ 245 ตรม. 17 4,165       12 2,940 7,105

รวมงานทาสี 310,093

2.6 งานปรับปรุงพื้นท่ีใชสอยดานหลัง ( หองครัว ) ดังนี้ สินทรัพย

       2.6.1 งานฐานราก , โครงสราง ดังนี้ ถาวร

                2.6.1.1  ขุดดินฐานราก พ้ืนท่ีประมาณ 11 หลุม - - 150 1,650 1,650 สป.

                2.6.1.2  ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.20 ม. เสริมเหล็ก สาย ยย.

                          ตะแกรง ขนาด Ø 12 มม.ระยะหาง 0.15 x 0.15 ม.

                          คอนกรีตหยาบกนหลุม หนา 0.05 ม.บดอัดทรายหยาบ

                          กนหลุม หนา 0.10 ม. . 11 หลุม 165 1,815       120 1,320 3,135

                2.6.1.3 ทุบคานดานหลังหองสวม และทําการตอทาบเหล็กเสน

                         ขึ้นมา 0.60 ม. 11 จุด 150 1,650 1,650

                2.6.1.4 เทคอนกรีตทําเสาเพ่ือรับโครงหลังคาเหล็ก 

                         ขนาด .15 X .15 x .60 ม. 11 ตน 294.85 3,243.35   65.16 716.76 3,960.11

                2.6.1.5 เหล็กแผนเพลทหัวเสายึดเหล็กโครงหลังคา

                         ขนาด 6" x 6" หนา 6 มม. 22 แผน 30 660          50 1,100 1,760

                2.6.1.6  เสา ค.ส.ล.สําเร็จรูป ขนาด 6" X 6" X 3.50 ม. 11 ตน 848 9,328       150 1,650 10,978



แบบ ปร.4 แผนที่ 11 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 
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รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

                2.6.1.7  คานคอดิน ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.20 ม.เสริมเหล็กแกนบน

                          ขนาด Ø 9 มม. จํานวน 2 เสน เสริมเหล็กแกนลาง 

                          ขนาด Ø 9 มม.จํานวน 2 เสน เหล็กปลอก ขนาด Ø 6 มม.

                          ระยะหาง 0.15 ม. รวมประมาณ 68 ม. 378.23 25,719.64  69.16 4,702.88 30,422.52

       2.6.2 งานโครงหลังคาเหล็ก

                2.6.2.1  รูปตัวซี ยาว 6 ม.ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. 59 ทอน 447 26,373      210 12,390 38,763

                2.6.2.2  รูปตัวซี ยาว 6 ม.ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 55 ทอน 733 40,315      340 18,700 59,015

                2.6.2.3  รูปตัวซี ยาว 6 ม.ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 20 ทอน 825 16,500      365 7,300 23,800

                2.6.2.4  กระเบื้องลอนคูสีซีเมนต ขนาด 50 x 120 ซม. หนา 5 มม. 280 ตร.ม. 155 43,400      45 12,600 56,000

                2.6.2.5  ติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม.

                           หนา  1.6  ซม. ทับดวยไมไฟ เบอรซีเมนตชนิดเคลือบสี

                           ขนาด  15  ซม. หนา  1.6  ซม.   ความยาวประมาณ 47 ม. 247 11,609      45 2,115 13,724

                2.6.2.6  สังกะสีแผนเรียบ เบอร 28 ขนาดกวาง 0.40 ม. 54 ม. 120 6,480       50 1,750 5,950
       2.6.3  งานฝาเพดาน , ฝาชายคา 

                2.6.3.1  ฝาชายคาไฟเบอรซีเมนต หนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบ 

                          สังกะสีระยะหาง 0.60 x 0.60  ม. พ้ืนที่ประมาณ 47 ตร.ม. 322 15,134      75 3,525 18,659

                2.6.3.2  ฝาเพดานไฟเบอรซีเมนต หนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบ

                           สังกะสี ระยะหาง 0.60 x 0.60  ม. พ้ืนที่ประมาณ 230 ตร.ม. 322 74,060      75 17,250 91,310



แบบ ปร.4 แผนที่ 12 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 
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รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

       2.6.4 งานพ้ืน , ผนัง

                2.6.4.1  พ้ืนบดอัดทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. เทคอนกรีต

                            หนา 0.10 ม. เสริมเหล็กตะแกรง สําเร็จรูป  WIRE MESH

                            ขนาด  Ø 4.00  มม. @ 0.15 x 0.15  ม 175 ตร.ม. 294.85 51,598.75  65.16 11,403.00 63,001.75

                2.6.4.2  ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบ ขนาด  12" x 12"     

                            พรอมปูนทรายรองพ้ืน  และวัสดุยาแนว   พ้ืนที่ประมาณ 175 ตรม. 305 53,375      158 27,650 81,025

                2.6.4.3 เทพ้ืนคอนกรีตดานหลังอาคารและดานขาง บดอัดทราย

                          หยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. ขนาดกวาง 1 ม.ยาว 44 ม. 

                    .      เทคอนกรีต.หนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก ตะแกรงสําเร็จรูป   

                           WIRE MESH ขนาด  Ø 4.00  มม. @ 0.20 x 0.20  ม 45 ตร.ม. 294.85 13,268.25  65.16   2,932.20 16,200.45

                2.6.4.4  รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  0.30  ม.พรอมฝาปด ค.ส.ล. 

                          รวมประมาณ 50 ม. 1,320 66,000      66,000

                2.6.4.5  ผนังกออิฐซีเมนตบล็อค ขนาด  19 x 39 x 7 ซม. พรอม

                           ฉาบปูนเรียบสองดาน  พื้นที่ประมาณ 170 ตร.ม. 273 46,410      244 41,480 87,890

                2.6.4.6  เอ็น ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม. เสริมเหล็กแกน 

                           ขนาด Ø 9 มม. จํานวน 2 เสน เหล็กปลอกขนาด Ø 6 มม.

                          ระยะหาง 0.15 ม. รองรับวงกบประตู - หนาตาง และผนัง

                          กออิฐ รวมยาวประมาณ 79 ม. 58 4,582       44 3,476 8,058



แบบ ปร.4 แผนที่ 13 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

       2.6.5 ระบบไฟฟา  ดังนี้

               2.6.5.1  ติดตั้งดวงโคมอลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 18 W อายุการใช

                          งานมานอยกวา 25,000 ชม.คาความสองสวางมาตรฐาน

                           IESLM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา 

                           ( LED DRIVER BOARD ) ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมี 

                           อุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ

                            ( SURGE PROTECTION ) ไมนอยกวา 1 KV 20 ชุด 493 9,860       115 2,300 12,160

               2.6.5.2 SWITCH แบบเดี่ยวชนิดติดลอยขนาด 16 A .250 V.พรอม

                        กลองพลาสติกและอุปกรณยึดตรึง (พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 

                         4 ชุด,/กลอง ) 20 ชุด 73 1,460 80 1,600 3,060

               2.6.5.3  ติดตั้ง PLUG ไฟฟาแบบคู ชนิดมีสายดิน ( 2 P+E ) ชนิด

                         ติดลอยขนาด 16 A. , 250 V. พรอมกลองพลาสติกและ

                         อุปกรณยึดตรึง ( พุกพลาสติก, เกลียวปลอย 4 ชุด,/กลอง ) 20 ชุด 169 1,690       90 900 2,590

               2.6.5.4  สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. 

                         750 V. 700 C 450 ม. 6 2,700 5 2,250 4,950

               2.6.5.5  สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเดี่ยว ขนาด  1 x 2.5 ตร.มม. 300 ม. 8 2,400 7 2,100 4,500

                         750 V. 700 C

               2.6.5.6  ทอรอยสายไฟฟา  พี.วี.ซ.ี  สีเหลือง  ขนาด   Ø 1 / 2" 40 ทอน 45 1,800 72 2,880 4,680

               2.6.5.7  ขอตอโคง  45
0
  พี.วี.ซ.ี  สีเหลือง  ขนาด   Ø 1 / 2" 60 อัน 7 420 - - 420



แบบ ปร.4 แผนที่ 14 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

               2.6.5.8  คาอุปกรณยึดตรึงและเทปพันสายไฟฟา 20 จุด 25 500 - - 500

       2.6.6 งานประปา

              2.6.6.1  ประปาเดินทอ พ.ีวี.ซ.ี ขนาด 1/2"พรอมขอตอ ของอ และขอ

                         ตอตรงเกลียวในทองเหลือง สําหรับติดตั้งอุปกรณประปา 

                         จํานวน 3 จุด พรอมกอกน้ําบอลวาลว 1/2" จํานวน 3 จุด 

                         ตอหอง 10 หอง 440 4,400       - - 4,400

               2.6.6.2  กอกน้ําบอลวาลว 1/2" 30 อัน 120 3,600       25 750 4,350

       2.6.7  ติดตั้งวงกบพรอมบานประตูเหล็กปมข้ึนรูป  ขนาด  0. 90 x 200  ม. 

                ผลิตจากเหล็กแผนรีดเย็นความหนา  0.6  มม.ปมขึ้นรูปตามแบบ  

                ประกบ  2  แผนคูภายในฉีดโพลียูรีเทนกันเสียงกันความรอน  

                ปองกันสนิมดวยระบบชุบซิงคฟอสเฟสเคลือบผิวดวยระบบพนสีอบ 

                 ( Polyester  Powder  Coating )  ความหนากรอบบานประตูรวม 

                  35  มม. อุปกรณบานพับเหล็ก  หนา  3  มม.  ขนาด  5" ลักษณะ

                 ถอดบานไดโดยไมตองคลายสกรูนอตฐานอุปกรณ สําเร็จจากโรงงาน

                 กอนเคลือบสี  พรอมกุญแจลูกบิด ( ติดตั้งประตูหองครัว ) 10 ชุด 5,820 58,200 270 2,700 60,900

       2.6.8 วงกบหนาตางแบบไมมีชองแสงขนาด  1.20 x 1.10  ม.  ขนาดไมวงกบ

                2" x 4" พรอมบานหนาตางไมเนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.60 x 1.10 ม. 

                 กรอบบานขนาด  1  1 / 4" x 4"  ลูกฟกหนา  1 / 2"   

                จํานวน 2 บานพรอมอุปกรณ บานพับ, กลอน, มือจับ, ขอรับ - ขอสับ 10 ชุด 3,271 32,710 654 6,540 39,250



แบบ ปร.4 แผนที่ 15 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

       2.6.9  ทาสีหองครัว ดังนี้

                2.6.9.1 สีน้ําพลาสติก ชนิดทาภายนอก ( รวมรองพ้ืนปูนเกา ) ก่ึงเงา 

                          พื้นที่ประมาณ ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 212 ตร.ม. 54 11,448      34 7,208 18,656

                2.6.9.2 สีน้ําพลาสติก ชนิดทาภายใน  ( รวมรองพ้ืนปูนเกา ) ก่ึงเงา 

                          พื้นที่ประมาณ ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 490 ตร.ม. 54 26,509      30 14,700 41,209

                2.6.9.3 สีน้ํามัน ทาเหล็ก ( รองพ้ืนกันสนิม 2 เที่ยว + สีน้ํามัน 

                         2 เที่ยว )  ( พ้ืนที่นอยกวา 5,000 ตร.ม. ) 180 ตร.ม. 60 10,800      38 6,840 17,640

รวมงานปรับปรุงพื้นท่ีใชสอยดานหลัง ( หองครัว ) 902,216.83

รวมคาวัสดุและคาแรงตามขอ 2 1,763,901.83



แบบ ปร.4 แผนที่ 16 ใน 16 แผน

คาวัสดุ หมาย

ราคา จํานวน ราคา จํานวน และคาแรง เหตุ

ตอหนวย เงิน ตอหนวย เงิน รวมเปนเงิน

คาแรงงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

กลุมงบงาน โครงการซอมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ 2562   สถานที่ซอมแซม  คายพิชัยดาบหัก  จว.อุตรดิตถ 

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.ประยูร   อินยะ                                                                หนวย  มทบ.35 

รายละเอียดรายการ โครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ( งบเพ่ิมเติมระหวางป 2562 )                                                              แบบเลขที่

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย

คาวัสดุ

3 งานแผนปาย อลูมิเนียม

3.1 ติดตั้งแผนปาย อลูมิเนียม พรอมขอความ ขนาด 12" x 9" ความหนา

     ไมนอยกวา 0.45 มม. 2 ปาย 1,250 2,500 2,500

รวมคาวัสดุและคาแรงตามขอ 3 2,500.00

รวมคาวัสดุและคาแรงตามขอ 1 - 3 2,520,116.65

คาแฟคเตอร F 1.2991

รวมเปนเงิน 3,273,883.54

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,273,800 ปดเศษ

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

พ.ท.                               ประธานกรรมการ           พ.ต.                                   กรรมการ         พ.ต.                               กรรมการ

       ( วชิระ    ศริริณรงค )                                        ( ประมาณ   จันทรสมพงษ )                           ( สมหวัง   สรอยมยุรา )

                   เม.ย. 62


