
แบบ ปร.4  หนาที่  1  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1 งานซอมปรับปรุงอาคารโรงเก็บรถยนต หมายเลข 195/11 ของ ม.2  

มีรายการดังนี.้-

1.1 งานหลังคา

 - ติดต้ังหลังคาแผนเหล็กรีดลอน  ( METAL  SHEET ) เคลือบสี

หนา 0.5  มม. พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม   พ้ืนที่ประมาณ 912 ตร.ม.             540.00       492,480.00               70.00         63,840.00           556,320.00

 - ติดต้ังครอบสัน  แผนเหล็กรีดลอน  เคลือบสีหนา 0.5  มม. 

พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม ความยาวประมาณ 74 ม.             257.00         19,018.00               50.00          3,700.00             22,718.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1 579,038.00

1.2 งานโครงหลังคา 

 - ติดต้ังแปไมเน้ือแข็ง ขนาด  1  1 / 2" x 3" x 4.00  ม.  (35 ทอน) 14.36 ลบ.ฟ.          2,102.80         30,196.20             343.45          4,931.94             35,128.14

 - ติดต้ังจันทันไมเน้ือแข็ง ขนาด   2" x 6" x 4.00  ม.  (16 ทอน) 17.51 ลบ.ฟ.          2,102.80         36,820.02             343.45          6,013.80             42,833.82

 - เชิงชายไมไฟเบอรซเีมนตชนิดเคลือบสีขนาด  20  ซม. หนา 16 มม. 

ความยาวประมาณ 166 ม.             110.00         18,260.00                   -                     -               18,260.00

 - ไมปดทับเชิงชายไฟเบอรซีเมนตชนิดเคลือบสีขนาด 15  ซม.   

หนา 8  มม.   ความยาวประมาณ 166 ม.               30.00          4,980.00                   -                     -                 4,980.00

 - คาแรงติดตั้งเชิงชายไมไฟเบอรซีเมนต และไมปดทับเชิงชาย

ไฟเบอรซีเมนต 166 ม.                   -                     -                 73.00         12,118.00             12,118.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน



แบบ ปร.4  หนาที่  2  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

 - รื้อถอนผนังปดจั่วหัว-ทาย พรอมโครงคราวของเดิมที่ชํารุด  

พ้ืนที่ประมาณ 18 ตร.ม.                   -                     -                 35.00             630.00                 630.00

 - ติดต้ังผนังปดจั่วไฟเบอรซเีมนต หนา 6 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี

@ 0.40 x 0.60 ม. ( บุดานเดียว )  พ้ืนที่ประมาณ 18 ตร.ม.             322.00          5,796.00               95.00          1,710.00               7,506.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2 121,455.96

1.3 งานฝาเพดาน ( สํานักงาน)

 - ติดต้ังฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

ชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ 28 ตร.ม. 367.00 10,276.00 75.00 2,100.00 12,376.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3 12,376.00

1.4 งานผนัง  ( สํานักงาน)

 - รื้อถอนผนังไมยางพรอมโครงคราว   พื้นที่ประมาณ 60 ตร.ม. - - 30.00 1,800.00 1,800.00

 - ผนังกอคอนกรีตบล็อกมวลเบาขนาด  20 x 60 x 7.5  ซม.  

พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน   พ้ืนที่ประมาณ 95 ตร.ม. 209.00 19,855.00 220.00 20,900.00 40,755.00

 - เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.  เสริมเหล็กแกนขนาด 9 มม. 

จํานวน 2 เสน เหล็กปลอก ขนาด 6 มม.  @  0.15 ม. ยาว 30.00 ม. 

มีรายการดังน้ี

 - ปูนซีเมนตผสม    100.80 กก.                3.30             332.64                   -                     -                   332.64

 - ทรายหยาบ       0.30 ลบ.ม.             420.56             126.16                   -                     -                   126.16



แบบ ปร.4  หนาที่  3  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

 - หินเบอร 1-2       0.60 ลบ.ม.             560.75             336.45                   -                     -                   336.45

 - น้ําผสมคอนกรีต         54 ลิตร             0.0164                0.88                   -                     -                       0.88

 - ไมแบบหลอคอนกรีต           3 ตร.ม.             380.00          1,140.00                   -                     -                 1,140.00

 - คาแรงไมแบบ 6 ตร.ม.                   -                     -               133.00             798.00 798.00

 - เหล็กเสริม RB  9 มม.     32.10 กก.               28.59             917.73                   -                     -                   917.73

 - เหล็กเสริม RB  6 มม.     12.30 กก.               29.73             365.67                   -                     -                   365.67

 - ลวดผูกเหล็กเสริม       1.20 กก.               34.58               41.49                   -                     -                     41.49

 - ตะปู       1.50 กก.               56.07               84.10                   -                     -                     84.10

 - คาแรงทับหลัง ค.ส.ล. ( ครึ่งแผน ขนาด 7.5 x 10.0 ซม. )         30 ม.  -  - 44.00          1,320.00               1,320.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.4 48,018.12

1.5 งานพื้น

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม.  

เสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด    4.0  มม.

@  0.20 x 0.20 ม. พ้ืนที่ประมาณ  415  ตารางเมตร มีรายการดังนี้

 - ทรายหยาบบดอัดแนน 25.93 ลบ.ม.             420.56         10,905.12               99.00          2,567.07             13,472.19

 - คอนกรีต  1:2:4 41.5 ลบ.ม.          1,906.54         79,121.41             306.00         12,699.00             91,820.41



แบบ ปร.4  หนาที่  4  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

 - เหล็กสําเร็จรูป  ( WIRE  MESH ) ขนาด   4.0  มม.

   @ 0.20 x 0.20  ม. 415 ตร.ม.               35.00         14,525.00                5.00          2,075.00             16,600.00

 - ไมแบบ 41.9 ตร.ม.             380.00         15,922.00             133.00          5,572.70             21,494.70

 - ตะปู 10.48 กก.               56.07             587.61   -                   -                   587.61

 - พ้ืนกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบผิวดาน ขนาด  16" x 16"  

รวมกาวซเีมนตรองพ้ืนและวัสดุยาแนว   ( ชนิดกันเชื้อรา )    

พ้ืนที่ประมาณ 28 ตร.ม.             315.00          8,820.00             158.00          4,424.00             13,244.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5 157,218.91

1.6 งานประตู - หนาตาง

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานประตู ( บานเดี่ยว ) 3 ชุด  -  -               70.00             210.00                 210.00

 - ติดต้ังบานประตูไฟเบอรกลาสขนาด  0.90 x 2.00  ม.  บานประตู

ไฟเบอรกลาส ขึ้นรูปโครงประตู 2 ชั้น  (Double  Frame)  

โดยชั้นท่ี 1 โครงไมเนื้อแข็ง ชั้นท่ี 2 เสริมดวยโพลีเอสเตอรเรซิ่น  

ดานนอกทั้ง 4 ดาน เสริมความแข็งแกรงภายใน ฉนวนโพลียูริเทนโฟม

เกรด  A  ผิวบานเคลือบไฟเบอรกลาสโฟมเกรด  A  ผิวบานเคลือบ



แบบ ปร.4  หนาที่  5  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

ไฟเบอรกลาส  สีมาตรฐาน  แบบมีลูกฟก  ( หนา  35  มม. )

พรอมกุญแจลูกบิด , บานพับ , ปุมกันกระแทก 3 ชุด 6,530.00 19,590.00 450.00 1,350.00 20,940.00

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานหนาตาง ( บานเปดคู ) 2 ชุด  -  -               70.00             140.00                 140.00

 - ติดต้ังวงกบหนาตางอลูมิเนียม เคลือบสี 1 3/4 " x 4"  

ขนาด 1.60 x 0.80 ม. พรอมบานหนาตางอลูมิเนียม บานเลื่อนคู 

กระจกสีเขียวใส หนา 6 มม. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. พรอมอุปกรณ

ประกอบครบชุด 2 ชุด 5,850.00 11,700.00 1,750.00 3,500.00 15,200.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.6 36,490.00

1.7 งานหองน้ําและสุขภัณฑ

 - ติดต้ังวงกบพรอมบานประตู  UPVC.  ขนาด  0.70 x 2.00  ม.  

บานประตูผิวหนาทําจากวัสดุ  Rigid  UPVC.  ความหนาไมนอยกวา  

1.5 มม. เสริมโครงสรางดานใน 4 ดาน ดวย Wood  Plastic  

Composite  ( WPC ) ภายในโพลีสไตลีนโฟม ( Polystyrene  

Foam ) แบบมีลูกฟก  หนา  35  มม.  พรอมกุญแจลูกบิด, 

บานพับ  ( หองนํ้า ) 1 ชุด          4,040.00          4,040.00             380.00             380.00               4,420.00

- ปูพ้ืนกระเบื้องเคลือบชนิดสีเรียบผิวดาน ขนาด  16" x 16"  



แบบ ปร.4  หนาที่  6  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

รวมกาวซเีมนตรองพ้ืน และวัสดุยาแนว  ( ชนิดกันเชื้อรา )    

พ้ืนที่ประมาณ 7 ตร.ม.             315.00          2,205.00             158.00          1,106.00               3,311.00

- ผนังกออิฐซเีมนตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.พรอมฉาบปูนเรียบ

สองดาน พื้นท่ีประมาณ 10 ตร.ม.             273.00          2,730.00             244.00          2,440.00               5,170.00

- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิคผิวมันขนาด  10" x 16"  

รวมกาวซเีมนตรองพ้ืน และวัสดุยาแนว   ( ชนิดกันเชื้อรา )  

พ้ืนที่ประมาณ 27 ตร.ม.             278.00          7,506.00             166.00          4,482.00             11,988.00

 - เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็กแกนขนาด 9  มม. จํานวน 2 เสน 

เหล็กปลอกขนาด  6  มม. @ 0.20 ม. ยาว 10  ม. มีรายการดังน้ี

 - ปูนซีเมนตผสม     67.20 กก.                2.50             168.00                   -                     -   168.00

 - ทรายหยาบ       0.20 ลบ.ม.             420.56               84.11                   -                     -   84.11

 - หินเบอร 1-2       0.40 ลบ.ม.             560.75             224.30                   -                     -   224.30

 - น้ําผสมคอนกรีต     36.00 ลิตร                0.02                0.72                   -                     -   0.72

 - ไมแบบ       2.00 ตร.ม.             380.00             760.00                   -                     -   760.00

 - คาแรงไมแบบ 4.00 ตร.ม.                   -                     -               133.00             532.00 532.00

 - เหล็กเสริม RB  9 มม.     21.40 กก.               28.59             611.82                4.10               87.74 699.56



แบบ ปร.4  หนาที่  7  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

 - เหล็กเสริม RB  6 มม.       8.20 กก.               29.73             243.78                4.10               33.62 277.40

 - ลวดผูกเหล็กเสริม       0.80 กก.               34.58               27.66                   -                     -   27.66

 - ตะปู       1.00 กก.               56.07               56.07                   -                     -   56.07

 - คาแรงทับหลัง ค.ส.ล. ( ครึ่งแผน ขนาด 7.5 x 10.0 ซม. )         10 ม.                   -                     -                 44.00             440.00 440.00

 - ติดต้ังโถสวม นั่งราบชักโครก ( แบบวงรีหนายาว ) แบบมีถังพักน้ํา

เคลือบขาว  พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 1 ชุด 3,977.00 3,977.00 450.00 450.00 4,427.00

 - สายออนน้ําดีสเตนเลสถักขนาด  16"  สําหรับโถสวม 1 ชุด             160.00             160.00                   -                     -                   160.00

 - สต็อปวาลว  3  ทาง  ( โถสวม ) ชนิดบอลวาลว 1 ชุด             200.00             200.00               35.00               35.00                 235.00

 - ติดต้ังท่ีใสกระดาษชําระ สเตนเลส  1 ชุด             384.00             384.00               70.00               70.00                 454.00

 - ติดต้ังสายฉีดชําระสายออน สเตนเลส 1 ชุด             445.00             445.00               35.00               35.00                 480.00

 - ติดต้ังอางลางหนา  ชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว 1 ชุด             977.00             977.00             450.00             450.00               1,427.00

 - สะดืออางแบบดึง  สเตนเลส 1 ชุด             293.00             293.00                   -                     -                   293.00

 - กอกน้ําเด่ียว  แบบกานโยก สเตนเลส 1 ชุด          1,166.00          1,166.00                   -                     -                 1,166.00

 - สายออนน้ําดีสเตนเลสถักขนาด  16"  สําหรับอางลางหนา 1 ชุด             160.00             160.00                   -                     -                   160.00

 - วาลวปด -เปดนํ้า ชนิดบอลวาลว 1 ชุด             206.00             206.00                   -                     -                   206.00



แบบ ปร.4  หนาที่  8  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

 - ทอน้ําทิ้งอางลางหนา สเตนเลส 1 ชุด             671.00             671.00                   -                     -                   671.00

 - ติดต้ังฝกบัวอาบน้ําสายออน  1 ชุด             703.00             703.00               70.00               70.00                 773.00

 - วาลวปด -เปดนํ้า ฝกบัวสายออน 1 ชุด             852.00             852.00                   -                     -                   852.00

 - ติดต้ังโถปสสาวะชาย  ชนิดแขวนผนัง  เคลือบขาว  2 ชุด          1,443.00          2,886.00             450.00             900.00               3,786.00

 - ทอน้ําทิ้งสําหรับโถปสสาวะชาย 2 ชุด             910.00          1,820.00                   -                     -                 1,820.00

 - ฟลัชวาลวโถปสสาวะชาย  ชนิดกด  2 ชุด          1,400.00          2,800.00                   -                     -                 2,800.00

 - ติดต้ังกระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมทรงสี่เหลี่ยม 1 ชุด             330.00             330.00               70.00               70.00                 400.00

 - ติดต้ังห้ิงวางของ  เคลือบขาว  ชนิดฝงผนัง 1 ชุด             560.00             560.00             120.00             120.00                 680.00

 - ติดต้ังตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม  หนาแปลน 3" 1 ชุด             298.00             298.00               75.00               75.00                 373.00

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.7 49,321.82

1.8 งานสุขาภิบาล บอเกรอะ - บอซึม

 - ขุดดิน           2 ลบ.ม.                   -                     -               148.00             296.00                 296.00

 - ถังซเีมนตสําเร็จรูป กลวงสูง 40 ซม. Ø 1.00 ม. 10 อัน 215.00 2,150.00               63.00             630.00               2,780.00

 - ฝาถังซีเมนตสําเร็จรูป  Ø 1.00 ม. 2 อัน 220.00 440.00               32.00               64.00                 504.00

 -  อิฐหัก 0.50       ลบ.ม.             150.00               75.00               91.00               45.50                 120.50



แบบ ปร.4  หนาที่  9  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

 - ทรายหยาบ 0.56       ลบ.ม.             420.56             235.51               91.00               50.96                 286.47

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.8 3,986.97

1.9 งานทอน้ําด-ีน้ําทิ้ง

 - ทอ  PVC.  ขนาด    1 1/2"   ชั้น  8.5 1 ทอน 123.84 123.84 120.00 120.00 243.84

 - ทอ  PVC.  ขนาด    2"   ชั้น  8.5 1 ทอน 195.33 195.33 160.00 160.00 355.33

 - ทอ  PVC.  ขนาด    4"   ชั้น  8.5 1 ทอน 700.94 700.94 400.00 400.00 1,100.94

 - ทอ  PVC.  ขนาด    1"   ชั้น  13.5 1 ทอน 112.15 112.15 120.00 120.00 232.15

 - ทอ  PVC.  ขนาด    3 / 4"   ชั้น  13.5 1 ทอน 84.11 84.11 120.00 120.00 204.11

 - ทอ  PVC.  ขนาด    1 / 2"   ชั้น  13.5 1 ทอน 57.01 57.01 120.00 120.00 177.01

 - คาอุปกรณประกอบทอ 1 งาน 509.35 509.35 152.80 152.80 662.15

      รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.9 2,975.53

  1.10 งานปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน

 - รื้อชุดดวงโคม ของเดิมท่ีชํารุด 23 ชุด                   -                     -                 35.00             805.00                 805.00

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

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000 ชม.  คาความสองสวางมาตรฐาน  



แบบ ปร.4  หนาที่  10  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

IES  LM  80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (  LED  Driver  Board )  

ติดต้ังอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ   

( Surge  Protection )  ไมนอยกวา  1 kV. 1 ชุด             220.00             220.00             115.00             115.00                 335.00

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

มีอายุการใชงานไมนอยกวา 25,000  ชม.  คาความสองสวางมาตรฐาน  

IES  LM  80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟา (  LED  Driver  Board )  

ติดต้ังอยูภายในหลอดโดยมีอุปกรณปองกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ   

( Surge  Protection )  ไมนอยกวา  1 kV. 22 ชุด             270.00          5,940.00             115.00          2,530.00               8,470.00

 - ติดต้ัง  SWITCH  ไฟฟาแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย  ขนาด  16 A., 

250  V., พรอมกลองพลาสติก  และอุปกรณครบชุด 1 ชุด               65.00               65.00               80.00               80.00                 145.00

 - ติดต้ัง SWITCH  ไฟฟาแบบ 2 ชอง  ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 

250  V., พรอมกลองพลาสติก  และอุปกรณครบชุด 11 ชุด               94.00          1,034.00               90.00             990.00               2,024.00

 - ติดต้ัง PLUG ไฟฟา แบบ 2 ชอง ชนิดมีสายดิน ( 2P+E ) ชนิดติดลอย

ขนาด 16 A., 250 V., พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณครบชุด 10 ชุด             157.00          1,570.00               90.00             900.00               2,470.00

 - ติดต้ัง  Consumer Unit  ชนิดใชกับไฟฟา 1  Ø  2  W., 240 V. 

จํานวนวงจรยอย ( NUMBER  OF  WAY ) ไมนอยกวา 7 วงจร  

โดยมี MAIN  CIRCUIT  BREAKER  และ MINIATURE  CIRCUIT 

BREAKER  ดังนี้ 1 ตู             834.00             834.00             500.00             500.00               1,334.00



แบบ ปร.4  หนาที่  11  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

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

IC > 10  KA.,240 VAC. 1 อัน             420.00             420.00                   -                     -                   420.00

 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./ 16 A ., IC > 6  KA.,

240 / 415  V. 3 อัน             108.00             324.00                   -                     -                   324.00

 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./ 10 A ., IC > 6  KA.,

240 / 415  V. 3 อัน             108.00             324.00                   -                     -                   324.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม., 750 V. 70°C. 460 ม.                6.45          2,967.00                5.00          2,300.00               5,267.00

 - สายไฟฟาทองแดงแบนแกนคู ชนิด VAF.-GRD ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.,

300 V., 70 °C.  ความยาวประมาณ 200 ม. 42.00 8,400.00 16.00 3,200.00 11,600.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW ( IEC 01 ) 

ขนาด 1 X 4 ตร.มม., 750 V.,70
๐
C. 10 ม.               12.29             122.90               10.00             100.00                 222.90

 - คาอุปกรณสายไฟฟา 1 งาน             574.50             574.49                   -                     -                   574.49

- ทอรอยสายไฟฟา PVC. สีขาว ขนาด 18 มม. 20 ทอน               42.31             846.20               80.00          1,600.00               2,446.20

- คาอุปกรณขอตอทอ 1 งาน             126.93             126.93  -  -                 126.93

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.10 36,888.52



แบบ ปร.4  หนาที่  12  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

1.11 งานทาสี

- ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน ( รวมทาสีรองพ้ืนปูนเกา ) 

 กึ่งเงา พื้นท่ีประมาณ 120 ตร.ม.               40.00          4,800.00               28.00          3,360.00               8,160.00

- ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน ( รวมทาสีรองพ้ืนปูนเกา ) 

ชนิดดาน พ้ืนที่ประมาณ 28 ตร.ม.               40.00          1,120.00               28.00             784.00               1,904.00

- ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค ชนิดทาภายนอก ( รวมทาสีรองพ้ืนปูนเกา ) 

พ้ืนที่ประมาณ 184 ตร.ม.               54.00          9,936.00               31.00          5,704.00             15,640.00

- ทาสีนํ้ามัน ทาไมเดิม ( ทับหนาสีน้ํามัน 2 เที่ยว )  พ้ืนที่ประมาณ 150 ตร.ม.               60.00          9,000.00               35.00          5,250.00             14,250.00

 - ทาน้ํายาปองกันศัตรูทําลายเน้ือไม   พ้ืนที่ประมาณ 170 ตร.ม.               17.00          2,890.00               20.00          3,400.00               6,290.00

รวมคาวัสดุและคาแรงขอ 1.11 46,244.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1 1,094,013.83

FACTOR F. 1.3004

เปนเงิน 1,422,655.58

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,422,600.00

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

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



แบบ ปร.4  หนาที่  13  ใน  12  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  ม.2  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา  ทภ.3 และ นขต.

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเม่ือ 15 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504118

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

                 ( สถาพร    มีศริิ )                                                                ( วชิระ    กาญจนสุต )                                                         ( สุขสา  ปดคาํ )

วันที…่……...…….เดือน…….........…………….พ.ศ.………….............



แบบ ปร.4  หนาที่  14  ใน  12  หนา

คาใชจาย

 หมายเหตุ
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 หมายเหตุ
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 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  17  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  18  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  19  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  20  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  21  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  22  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  23  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  24  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ

11,489.90



แบบ ปร.4  หนาที่  25  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ

1,422,600.00      

(ปดเศษ) -                    



แบบ ปร.4  หนาที่  26  ใน  12  หนา

 หมายเหตุ


