
แบบ ปร.4  หนาที่  1  ของ  10  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  มทบ.35  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.ของ ทภ. 3

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเมื่อ 17 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504138

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

1 งานซอมปรับปรุงอาคารสโมสรนายทหาร พรอมหองน้ํา - หองสวมชายหญิง

หมายเลข 19/32 ของ มทบ.35  มีรายการดังนี.้-

1.1 งานหลังคา

  - รื้อถอนกระเบ้ืองมุงหลังคา   พื้นท่ีประมาณ 1,146 ตร.ม. - - 25.00         28,650.00               28,650.00

ติดต้ังหลังคาแผนเหล็กรีดลอน ( METAL SHEET ) เคลือบอลูซิงค 

หนา 0.47 มม. บุฉนวนกันความรอนโพลียูริเทนโฟม PU หนา 25 มม.

ปดทับดวยอลูมิเนียมฟอยส 1 ดาน พรอมอุปกรณยึดตรึงไมขึ้นสนิม 

พ้ืนที่ประมาณ        1,231 ตร.ม.             580.00       713,980.00               70.00         86,170.00             800,150.00

  - ติดต้ังครอบสันเคลือบอลูซิงค หนา 0.47  มม. พรอมอุปกรณยึดตรึง

ไมขึ้นสนิม ความยาวประมาณ 46 ม.             222.00         10,212.00               50.00          2,300.00               12,512.00

 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.1 841,312.00

1.2 งานโครงหลังคา (ปายสโมสร และสวนหยอม)

 - เหล็กตัว [ ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2  มม.น้ําหนัก 34.00 กก./ทอน 25 ทอน             953.27         23,831.75               23,831.75

 - เหล็กแผนเรียบดํา 6" x 18"  หนา 6  มม. 6 แผน             150.00             900.00 45.00             270.00                1,170.00

 - คาแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 826 กก.                   -                     -                 10.00          8,260.00                8,260.00

 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.2 33,261.75

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน



แบบ ปร.4  หนาที่  2  ของ  10  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  มทบ.35  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.ของ ทภ. 3

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเมื่อ 17 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504138

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

    1.3 งานฝาเพดาน (หองรับรอง, หองประชุม, หองเก็บของ, โถงทางเดิน)

 - รื้อถอนฝาเพดานไฟเบอรซีเมนต หรือ วัสดุแผนพรอมโครงคราวเหล็ก

ชุบสังกะสี ของเดิมที่ชํารุด  พื้นท่ีประมาณ 600 ตร.ม. - - 35.00 21,000.00 21,000.00

 - ติดต้ังฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 9  มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

 @ 0.60 x 0.60  ม.  ฉาบเรียบ   พ้ืนที่ประมาณ 600 ตร.ม. 322.00 193,200.00 75.00 45,000.00 238,200.00

 - ติดต้ังฝาเพดานลดระดับแผนยิบซั่มบอรด หนา 9 มม. โครงคราวเหล็ก

ชุบสังกะสี  สูง 15 ซม . ความยาวประมาณ 98 ม. 175.00 17,150.00 90.00 8,820.00 25,970.00

 - ติดต้ังบัวสําเร็จรูป  โพลียูรีเทน ขนาด  6"  ความยาวประมาณ 108 ม. 495.00 53,460.00 45.00 4,860.00 58,320.00

 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.3 343,490.00

1.4    งานผนัง (หองรับรอง , หองประชุม )

 - รื้อถอน ผนังซเีมนตบล็อก   พื้นท่ีประมาณ 105 ตร.ม. - - 35.00 3,675.00 3,675.00

 - ผนังกอคอนกรีตบล็อกมวลเบาขนาด  20 x 60 x 7.5  ซม.  

พรอมฉาบปูนเรียบสองดาน   พ้ืนที่ประมาณ 200 ตร.ม. 209.00 41,800.00 220.00 44,000.00 85,800.00

 - ผนังบุวัสดุปดผิวผนังไวนิลชนิดลายนูน พื้นท่ีประมาณ 120 ตร.ม. 280.00 33,600.00 50.00 6,000.00 39,600.00

 - บัวเชิงผนังไมเน้ือแข็งขนาด  3 / 4" x 4"   ความยาวประมาณ 90 ม. 330.00 29,700.00 45.00 4,050.00 33,750.00

 - ติดต้ังผนังไมอัดซีเมนตหนา 8 มม.  โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี 

@ 0.40 x 0.60 ม. ( บุสองดาน )   พ้ืนที่ประมาณ 60 ตร.ม. 514.00 30,840.00 120.00 7,200.00 38,040.00



แบบ ปร.4  หนาที่  3  ของ  10  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  มทบ.35  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.ของ ทภ. 3

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเมื่อ 17 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504138

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

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

จํานวน 2 เสน เหล็กปลอกขนาด ø 6  มม. @ 0.20 ม. 

ยาว 107  ม. มีรายการดังน้ี

 - ปูนซีเมนตผสม       359.52 กก.                2.50             898.80                   -                     -   898.80

 - ทรายหยาบ          1.07 ลบ.ม.             420.56             449.99                   -                     -   449.99

 - หินเบอร 1-2          2.14 ลบ.ม.             560.75          1,200.00                   -                     -   1,200.00

 - น้ําผสมคอนกรีต       192.60 ลิตร                0.02                3.85                   -                     -   3.85

 - ไมแบบ        10.70 ตร.ม.             380.00          4,066.00                   -                     -   4,066.00

 - คาแรงไมแบบ 21.40 ตร.ม.                   -                     -               133.00          2,846.20 2,846.20

 - เหล็กเสริม RB  9 มม.       114.49 กก.               28.59          3,273.26                4.10             469.40 3,742.66

 - เหล็กเสริม RB  6 มม.        43.87 กก.               29.73          1,304.25                4.10             179.86 1,484.11

 - ลวดผูกเหล็กเสริม          4.28 กก.               34.58             148.00                   -                     -   148.00

 - ตะปู          5.35 กก.               42.06             225.02                   -                     -   225.02

 - คาแรงทับหลัง ค.ส.ล. ( ครึ่งแผน ขนาด 7.5 x 10.0 ซม. )           107 ม.                   -                     -                 44.00          4,708.00 4,708.00

 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.4 220,637.63

1.5    งานพื้น (หองรับรอง , หองประชุม , สวนหยอม)



แบบ ปร.4  หนาที่  4  ของ  10  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  มทบ.35  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.ของ ทภ. 3

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเมื่อ 17 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504138

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

 - รื้อถอนพื้นหินขัด   พื้นที่ประมาณ 455 ตร.ม. - - 50.00 22,750.00 22,750.00

 - ปูพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโตผิวดาน ขนาด  24" x 24"  รวมปูนทราย

รองพ้ืนและวัสดุยาแนว ( ชนิดกันเชื้อรา )    พ้ืนที่ประมาณ 455 ตร.ม. 565.00 257,075.00 222.00 101,010.00 358,085.00

 - ทรายถมบดอัดแนน  ( สวนหยอม ) 8 ลบ.ม.             317.76          2,542.08               99.00             792.00                3,334.08

 - บดอัดทรายหยาบรองพ้ืนหนา 0.05 ม. เทคอนกรีตหนา 0.10 ม.  

เสริมเหล็กตะแกรงสําเร็จรูป  WIRE  MESH  ขนาด    4.0  มม.

@  0.20 x 0.20 ม. พ้ืนที่ประมาณ  20 ตารางเมตร 

มีรายการดังน้ี

 - ทรายหยาบบดอัดแนน          1.25 ลบ.ม.             420.56             525.70               99.00             123.75                   649.45

 - คอนกรีต  1:2:4          2.00 ลบ.ม.          1,906.54          3,813.08             306.00             612.00                4,425.08

 - เหล็กสําเร็จรูป  ( WIRE  MESH ) ขนาด   4.0  มม.

   @ 0.20 x 0.20  ม.            20 ตร.ม.               35.00             700.00                5.00             100.00                   800.00

 - ไมแบบ 2.40 ตร.ม.             380.00             912.00             133.00             319.20                1,231.20

 - ตะปู 0.60 กก.               34.58               20.74   -                   -                       20.74

 - พ้ืนหินขัดกับที่   พื้นท่ีประมาณ 20.00 ตร.ม.             230.00          4,600.00             153.00          3,060.00                7,660.00

 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.5 398,955.55

1.6    งานเวที

 - รื้อถอนเวทีของเดิมท่ีชํารุด   20 ตร.ม. - - 60.00 1,200.00 1,200.00



แบบ ปร.4  หนาที่  5  ของ  10  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  มทบ.35  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.ของ ทภ. 3

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเมื่อ 17 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504138

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

 - ติดต้ังเสาไมเน้ือแข็ง ขนาด  4" x 4" x 3.00  ม.  (6 ทอน) 7.660 ลบ.ฟ.          1,588.79         12,170.13 - -               12,170.13

 - ติดต้ังคานไมเนื้อแข็ง ขนาด  1 1/2" x 8" x 4.00  ม.  (4 ทอน) 4.380 ลบ.ฟ.          1,588.79          6,958.90 - -                6,958.90

 - ติดต้ังตงไมเน้ือแข็ง ขนาด  1 1/2" x 4" x 4.00  ม.  (8 ทอน) 4.380 ลบ.ฟ.          1,588.79          6,958.90 - -                6,958.90

 - พ้ืนไมเน้ือแข็งตีชิดขนาด   1" x 6"      พ้ืนที่ประมาณ 20 ตร.ม.          1,259.00 25,180.00 95.00 1,900.00 27,080.00

 - คาแรงติดตั้งเวทีพื้นไมเนื้อแข็ง ,ตั้งเสา,วางคาน , ตง 50 ตร.ม. - - 324.00 16,200.00 16,200.00

 - ติดต้ังแมบันไดไมเน้ือแข็ง ขนาด  2" x 8" x 1.00  ม.  (4 ทอน) 1.460 ลบ.ฟ.          1,588.79          2,319.63 - -                2,319.63

 - ติดต้ังลูกนอนบันไดไมเน้ือแข็ง ขนาด 1" x 10" x 1.00  ม. (6 ทอน) 1.370 ลบ.ฟ.          1,588.79          2,176.64 - -                2,176.64

 - ติดต้ังลูกตั้งบันไดไมเน้ือแข็ง ขนาด  2" x 8" x 1.00  ม.  (6 ทอน) 2.190 ลบ.ฟ.          1,588.79          3,479.45 - -                3,479.45

 - คาแรงทําบันไดไม

 -  ลูกนอนไมเนื้อแข็ง 6 ขั้น                   -                     -   125.00 750.00 750.00

 -  ลูกตั้งไมเนื้อแข็ง 6 ทอน                   -                     -   77.00 462.00 462.00

 -  แมบันไดพรอมพุกรับชั้นบันได ไมเน้ือแข็ง 4 ม.                   -                     -   133.00 532.00 532.00

 - ติดต้ังผนังไมอัดสักหนา  10  มม.  โครงคราวไมเน้ือแข็ง

ขนาด  1  1 / 2" x 3"  @ 0.40 x 0.60  ม.   บุดานเดียว 

( พรอมทาน้ํายาปองกันศัตรูทําลายไม )    พ้ืนที่ประมาณ 5 ตร.ม.          1,342.00 6,710.00 88.00 440.00 7,150.00

 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.6 87,437.66



แบบ ปร.4  หนาที่  6  ของ  10  หนา

งาน กลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 สถานที่  มทบ.35  จว.อ.ต. แบบเลขท่ี

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.ของ ทภ. 3

ผูประมาณการ  จ.ส.อ.สําเริง  เข็มพิลา ประมาณการเมื่อ 17 พ.ย. 64 รหัสงาน 6504138

                 คาวัสดุ คาวัสดุและแรงงาน

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)  

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
คาแรงงาน

1.7    งานประตู - หนาตาง

 - รื้อถอนวงกบพรอมบานประตู ( บานเดี่ยว ) 16 ชุด                   -                     -   150.00 2,400.00 2,400.00

 - รื้อถอนชุดหนาตางไมพรอมวงกบ 6 ชุด                   -                     -   95.00 570.00 570.00

 - ติดต้ังวงกบประตูอลูมิเนียม เคลือบสี 1 3/4 " x 4"  ขนาด 1.80 x 2.00 ม.

กระจกลูกฟกสีเขียวใส หนา 8 มม. พรอมบานประตูอลูมิเนียม (บานสวิง) 

กระจกสีเขียวใส  หนา 8 มม. ขนาด 1.00 x 2.00 ม.   (บานคู) พรอม

อุปกรณประกอบครบชุด 4 ชุด 16,700.00 66,800.00 2,550.00 10,200.00 77,000.00

  - ติดต้ังวงกบประตูไมเน้ือแข็งแบบไมมีชองแสงขนาด  0.90 x 2.00 ม.

ขนาดไมวงกบ 2" x 4"  พรอมบานประตูไมสักบานทึบ

ขนาด  0.90 x 2.00  ม.  กรอบบาน ขนาด  1 1 / 4" x 4"  ลูกฟก

หนา 1 1/4"  พรอมกุญแจลูกบิด, บานพับ, กลอน, ปุมกันกระแทก 2 ชุด          9,511.00 19,022.00 504.00 1,008.00 20,030.00

  - ติดต้ังวงกบหนาตางอลูมิเนียม เคลือบสี 1 3/4 " x 4"  ขนาด 1.85 x 2.50 ม.

ดานขางทั้ง 2 ขาง เปนกระจกติดตาย กระจกลูกฟกสีเขียวใส หนา 8 มม. 

พรอมบานหนาตางอลูมิเนียม บานเลื่อนคู กระจกสีเขียวใส หนา 8 มม. 

ขนาด 0.55 x 1.75 ม. พรอมอุปกรณประกอบครบชุด 4 ชุด 12,000.00 48,000.00 1,125.00 4,500.00 52,500.00

 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.7 152,500.00
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1.8    งานปรับปรุงทางลาด  (หนาอาคาร)

 - รื้อมานั่ง ค.ส.ล. และกระถางตนไม   พื้นท่ีประมาณ 20 ตร.ม. - - 60.00 1,200.00 1,200.00

 - ทรายหยาบ          1.50 ลบ.ม.             420.56             630.84               91.00             136.50                   767.34

 - คอนกรีต 1:2:4          2.70 ลบ.ม.          1,906.54          5,147.66             391.00          1,055.70                6,203.36

 - ไมแบบ          3.00 ตร.ม.             380.00          1,140.00             133.00             399.00                1,539.00

 - ตะแกรงเหล็กเสนกลมผิวเรียบ ชนิดส่ีเหลี่ยม

จัตุรัส Ø 4 มม. ขนาด 0.20x0.20ม.          3.00 ตร.ม.               35.00             105.00                5.00               15.00                   120.00

 - เหล็กเสนกลม ขนาด Ø 9 มม.          0.17 ตัน         28,590.34          4,860.36            4,100.00             697.00                5,557.36

 - พ้ืนสําเร็จรูปรับน้ําหนักไมนอยกวา 300 กก./ตร.ม.        20.00 ตร.ม.             295.00          5,900.00               25.00             500.00                6,400.00

 - WF 200x200x8x12 มม. น้ําหนัก 49.9 กก./ม.              2 ทอน         10,860.14         21,720.28          7,602.10         15,204.20               36,924.48

 - แผนเหล็ก ขนาด 0.50x0.70x20 มม.              4 แผน             260.00          1,040.00                   -                     -                  1,040.00

 - ปูนทรายปรับระดับ          3.00 ตร.ม.               88.00             264.00               61.00             183.00                   447.00

 - พ้ืน ค.ส.ล. ทําผิวทรายลาง สีเทาดําตีลายกางปลา        25.00 ตร.ม.             354.00          8,850.00               99.00          2,475.00               11,325.00

 - ผนังโครงคราวเหล็กกรุดวยแผนไฟเบอรซเีมนตฉาบเรียบ        12.00 ตร.ม.             415.00          4,980.00               92.00          1,104.00                6,084.00

 - ราวกันตกทอสเตนเลสขัดเงา ราวสามทอน  ราวบน Ø  2 1/2"  

หนา 1.2 มม.  เสา  Ø    1  1/2"  ราวกลาง,  ลาง   Ø  1 1/4"  

หนา  1.2  มม.            12 ม.          4,350.00         52,200.00                   -                     -                 52,200.00
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 - ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก            12 ตร.ม.               49.00             588.00               31.00             372.00                   960.00

 - ทาสีนํ้ามัน ทาเหล็ก            20 ตร.ม.               77.00          1,540.00               38.00             760.00                2,300.00

 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.8 133,067.53

1.9    งานปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน 

 - รื้อถอนชุดดวงโคม พรอมสายไฟฟา 58 ชุด  -  -               35.00          2,030.00                2,030.00

 - ติดต้ังดวงโคม DOWN LIGHT แบบทรงสี่เหลี่ยม แบบฝงฝาเพดาน

ขนาด Ø ไมนอยกวา 170 มม. ภายในตัวโคมมีแผนสะทอนแสง

ขอบโคมสีขาว พรอมหลอดไฟฟา  LED  ขั้ว  27  ขนาด

ไมนอยกวา  9  W., 120 ชุด 450.00 54,000.00 115.00 13,800.00 67,800.00

 - ติดต้ังหลอดไฟ LED ชนิด สายริบบอน 65 ม.               70.00          4,550.00               10.00             650.00                5,200.00

 - ติดต้ัง  SWITCH  ไฟฟาแบบ   2  ทาง  ชนิดติดลอย      

ขนาด  16 A., 250  V., พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง  48 ชุด 65.00 3,120.00 80.00 3,840.00                6,960.00

 - ติดต้ัง  SWITCH  ไฟฟาแบบแบบ  2  ชอง  ชนิดติดลอย  

ขนาด  16 A., 250  V., พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง  5 ชุด 94.00 470.00 90.00 450.00                   920.00

 - ติดต้ัง PLUG ไฟฟาแบบ 2 ชอง  ชนิดมีสายดิน (2P + E) ชนิดติดลอย
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ขนาด 16 A., 250 V. พรอมกลองพลาสติก และอุปกรณยึดตรึง 24 ชุด 157.00          3,768.00               90.00          2,160.00                5,928.00

 - ติดต้ัง LOAD CENTER ชนิดใชกับไฟฟา 3 Ø, 4 W.,

240/415 VAC จํานวนวงจรยอย (NUMBER OF WAY)12 วงจร 1 ชุด          3,600.00          3,600.00             500.00             500.00                4,100.00

 - MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 3P/50, 

63  A.,IC > 6 KA., 240/415 VAC 1 ชุด          1,389.00          1,389.00                   -                     -                  1,389.00

 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/20  A.,

IC > 6 KA., 240/415 VAC. 4 ชุด 108.00             432.00                   -                     -                     432.00

 - MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1P/32  A.,

IC > 6 KA., 240/415 VAC. 8 ชุด 108.00             864.00                   -                     -                     864.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW. ( IEC 01 ) 

ขนาด 1 x 16  ตร.มม. , 750 V.  70°C 15 ม.               45.00             675.00               10.00             150.00                   825.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW. ( IEC 01 ) 

ขนาด  1 x 2.5  ตร.มม. ,750 V.  70°C 480 ม.                6.35          3,048.00                7.00          3,360.00                6,408.00

 - สายไฟฟาทองแดงกลมแกนเด่ียว ชนิด THW. ( IEC 01 ) 

ขนาด 1 x 1.5  ตร.มม. , 750 V.  70°C 2,640 ม.                6.45         17,028.00                5.00         13,200.00               30,228.00

 - คาอุปกรณประกอบสายไฟฟา 1 งาน          1,037.55          1,037.55                   -                     -                  1,037.55

 - ทอรอยสายไฟฟา PVC.  ขนาด 18 มม. 120 ทอน 42.31 5,077.20 80.00 9,600.00 14,677.20

 - คาอุปกรณประกอบสายไฟฟา 1 งาน             761.58             761.58                   -                     -                     761.58
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 รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.9 149,560.33

1.10 งานทาสี

 - ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน ( รวมทาสีรองพ้ืนปูนเกา ) 

ชนิดดาน พ้ืนที่ประมาณ 750 ตร.ม.               41.00         30,750.00               30.00         22,500.00               53,250.00

 - ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายใน ( รวมทาสีรองพ้ืนปูนเกา ) 

กึ่งเงา  พื้นท่ีประมาณ   930          ตร.ม. 54.00 50,220.00 28.00 26,040.00 76,260.00

 - ทาสีนํ้าพลาสติกอะครีลิค  ชนิดทาภายนอก ( รวมทาสีรองพ้ืนปูนเกา )

กึ่งเงา พื้นท่ีประมาณ             985 ตร.ม. 54.00 53,190.00 31.00 30,535.00 83,725.00

 - ทาสีนํ้ามัน  ทาไมเดิม  ( ทับหนาสีน้ํามัน  2  เที่ยว )  พ้ืนที่ประมาณ 40 ตร.ม. 60.00 2,400.00 38.00 1,520.00 3,920.00

 - ขัดพ้ืนไมดวยเครื่อง   พื้นท่ีประมาณ  20 ตร.ม.                   -                     -   50.00 1,000.00 1,000.00

 - ทาน้ํายาเคลือบแข็ง ( โพลียูริเทน ) ชนิดภายใน   พ้ืนที่ประมาณ 20 ตร.ม. 105.00 2,100.00 45.00 900.00 3,000.00

 - ทาน้ํายาปองกันศัตรูทําลายเน้ือไม   พ้ืนที่ประมาณ 20 ตร.ม. 17.00 340.00 20.00 400.00 740.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1.10 221,895.00

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1 2,582,117.45

FACTOR F. 1.2978
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เปนเงิน 3,351,072.02

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,351,000.00

คณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบใหกําหนดเปนราคากลางได

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

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

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



แบบ ปร.4  หนาที่  18  ของ  10  หนา

 หมายเหตุ
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 หมายเหตุ
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 หมายเหตุ



แบบ ปร.4  หนาที่  21  ของ  10  หนา

 หมายเหตุ
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 หมายเหตุ

3,351,000.00      

(ปดเศษ) -                     


