
                                                                                                                                                                                    หนา้ 1 ของ 3 หนา้

                                                                                                                                                                                     แบบ ปร.4                                     

ผูประมาณการ      จ.ส.อ.ชาติ       มาศิริ                                                                                                                  ประมาณการเมือ    13  ม.ค.64

ลําดับ หมวด จํานวน หนวย คาวัสดแุละ หมาย

ประเภท ราคา จํานวน ราคา จํานวน คาแรงรวม เหตุ

เงิน หนวยละ เงิน หนวยละ เงิน เปนเงิน

1 ซอมอาคารโรงนอนทหารจุ 150 คน หมายเลข 22/30 หนวย ร.7 พัน.5

ดังมีรายละเอียดดังน้ี.-

1.1 ซอมวัสดุมุงหลังคา

 - รื้อวัสดุมุงลังคา พ้ืนที่ประมาณ 1,774.00 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 44,350.00 44,350.00

 - หลังคาแผนเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบสีหนา 0.47  มม.

   บุฉนวนพียูโฟม ขนาด 25 มม.พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม   

   พื้นท่ีประมาณ 1,774.00 ตร.ม. 408.00 723,792.00 70.00 124,180.00 847,972.00

 - ติดต้ังครอบขาง ( FLASHING )  แผนเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค

    หนา  0.47  มม.   พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม ความยาวประมาณ 156.00 ตร.ม. 222.00 34,632.00 50.00 7,800.00 42,432.00

 - ติดต้ังรางนํ้าตะเขราง สังกะสี  พรอมอุปกรณยึดตรึง  ความยาวประมาณ 18.00 ม. 200.00 3,600.00 25.00 450.00 4,050.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.1 เปนเงิน 938,804.00

1.2 ซอมฝาเพดาน

 - รื้อถอนฝาเพดานไฟเบอรซีเมนต หรือ วัสดุแผนพรอมโครงคราวไม

   พื้นท่ีประมาณ 1,214.00 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 42,490.00 42,490.00

 - ติดต้ังฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

    @ 0.40 x 0.80  ม.  ฉาบเรียบ   พ้ืนที่ประมาณ 1,214.00 ตร.ม. 322.00 390,908.00 75.00 91,050.00 481,958.00

 - ติดต้ังฝาเพดานแผนเรียบไฟเบอรซเีมนตหนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

รายการ

แบบแสดงรายการ   ปริมาณงาน   และราคา (BOQ.)

คาวัสดส่ิุงของ

งานกลุมงบงานโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และหองน้ํา-หองสวมทหาร ของหนวย ร.7 พัน.5 ตามแผนสํารอง ประจําปงบประมาณ 2564    สถานที่  คายโสณบัณฑิต อ.ปาย จว.ม.ส.

คาแรง
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    @ 0.60 x 0.60  ม.   พ้ืนที่ประมาณ (ฝาชายคา) 204.00 ตร.ม. 322.00 65,688.00 75.00 15,300.00 80,988.00

 - ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน ( รวมรองพ้ืนปูนใหม ) 1,409.00 ตร.ม. 41.00 57,769.00 30.00 42,270.00 100,039.00

   ชนิดดานทาฝาเพดานยิปซั่มบอรด   พื้นท่ีประมาณ   

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.2 เปนเงิน 705,475.00

1.3 งานระบบไฟฟา

 - รื้อชุดดวงโคม,พัดลม 118.00 ชุด 0.00 0.00 25.00 2,950.00 2,950.00

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

   มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000  ชม.   คาความสองสวางมาตรฐาน  

   IES  LM  80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (  LED  Driver  Board )  

    ติดตั้งอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ  

    ( Surge  Protection )  ไมนอยกวา  1 kV. 90.00 ชุด 250.00 22,500.00 115.00 10,350.00 32,850.00

 - ติดต้ังพัดลมของเดิม 28.00 ชุด 0.00 0.00 115.00 3,220.00 3,220.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.3 เปนเงิน 39,020.00

รวมคาวัสดุคาแรงขอ 1 เปนเงิน 1,683,299.00

FACTOR F     1.2993

 รวมเปนเงิน     2,187,110.39

รวมเปนเงินทั้งส้ิน 2,187,100.00 ปดเศษ

หมายเหตุ
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพยจาการพัสดุมีดังน้ี.-

   1.1 งานน้ีมีคาใชจาย  1.2 งานน้ีไมมีสินทรัพยถาวร  1.3 มีวัตถุประสงคเพ่ือซอมอาคารใหใชการไดดี เพ่ือยึดอายุการใชงานไมนอยกวา 2 ป 

2. กําหนดวนัแลวเสร็จ 115 วัน  3. การแบงงวดงาน 2 งวด  4. รับรองสภาพงาน 2 ป  5. ระบบกันซึมรับรองสภาพงาน 5 ป   6. หลอด LED รับประกัน 2 ป

8. งานน้ีประมาณการโดยคิด FACTOR F งานอาคาร โดยใชตารางเงินจายลวงหนา 15%   เงินประกันผลงาน 0%  ดอกเบ้ีนเงินกู 5%  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

9. ราคาวัสดุจากกระทรวงพาณิชย โดยยึดถือบัญชีคาวัสดุกอสรางในสวนกลางกระทรวงพาณิชย  ฉบับเดือน ม.ค.64 และราคาคาแรง/ดําเนินการ สําหรับถอดแบบ

    คํานวณราคากลาง งานกอสรางปรับปรุง เดือน ต.ค.2560 ของกรมบัญชีกลาง

10. ผูรับจางจัดทําแผนการใชวัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในงานกอสรางท้ังหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน

     นับถัดตั้งแตวันที่ลงงานตามสัญญา

11. ผูรับจางจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลติภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชท้ังหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดตั้งแตวนัที่ลงงานตามสัญญา

12. เงื่อนไขและวัสดุที่ใช

   - ใหยึดถือรายละเอียดปฎิบัติประกอบสัญญาจางของกองทัพบก พ.ศ.2564 (เลมสีฟา)

   - ใหยึดถือตามภาคผนวก ปฎิบัติประกอบสัญญาจางของกองทัพบก พ.ศ.2564 

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจสอบแลวเม่ือ.............ม.ิย.64

พ.ต.                                                          พ.ต.                                             ร.อ.

        (ธนกร      แยมคลาย)                                        (เกียรต์ิทวี         ชัยนิลพันธุ)                    (พงคภัค     พยังเค)


