
แบบ ปร.4   แผนท่ี  1  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

งานตกแตงภายในและครุภัณฑอาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลคายสุรศักด์ิมนตรี

1 งานครุภัณฑลอยตัวประจําอาคาร ชั้นท่ี 1 -  ชั้นท่ี 4

F1   เกาอี้แถวพักคอย 3 ที่น่ัง เบาะและพนักพิงหุมหนังสีเทา 33          ชุด 6,822.00       225,126.00    -               -               225,126.00       

F2   เกาอี้แถวพักคอย 4 ที่น่ัง เบาะและพนักพิงหุมหนังสีเทา 13          ชุด 9,403.00       122,239.00    -               -               122,239.00       

F3   เกาอี้สตูลผูมาติดตอโครงขาเหล็ก เบาะหุมหนังไวนิลสีดํา 13          ชุด 6,029.00       78,377.00      -               -               78,377.00         

F4   เกาอี้เจาหนาที่ ทรงขา 5 แฉก เบาะและพนักพิงหุมหนังเทียม ไวนิลสีดาํ ปรับระดับสูง - ต่ํา ไดดวย 58          ชุด 10,070.00     584,060.00    -               -               584,060.00       

      ระบบ Gas-Lift

F5   เกาอี้ผูมาติดตอโครงขาเหล็ก เบาะและพนักพิงหุมหนังไวนิลสีสม 16          ชุด 4,019.00       64,304.00      -               -               64,304.00         

F6   เกาอี้แถวพักคอย 3 ที่น่ัง เบาะและพนักพิงหุมหนังเทียมไวนิลสีฟา 9            ชุด 6,822.00       61,398.00      -               -               61,398.00         

F7   โซฟาทรงตวัแอล (L) แบบ 6 ที่น่ัง เบาะและพนักพิงหุมหนังสีเทา 2            ชุด 49,310.00     98,620.00      -               -               98,620.00         

F8   โตะกลาง ขาเหล็กทอ หนาโตะกระจกนิรภัยสีชาดํา 15          ชุด 5,529.00       82,935.00      -               -               82,935.00         

F9   โซฟา 2 ที่น่ัง เบาะและพนักพิงหุมหนังสีเขียวและสีเทา 13          ชุด 20,454.00     265,902.00    -               -               265,902.00       

F10 โตะทํางานทรงตัวแอล ขาเหล็กมีชองรอยสายไฟ หนาโตะไม Particle Board ทําสีพนขาวไฮกลอส 12          ชุด 23,431.00     281,172.00    -               -               281,172.00       

      ผิวมัน พรอมลิ้นชักขางแบบ 3 ลิ้นชักมีลอเลื่อนและอุปกรณล็อคครบชุด

F11 เกาอี้แพทย โครงขาเหล็ก 5 แฉก เบาะและพนักพิงหุมหนังเทียม ชนิดไวนิลสีดํา ปรับระดับสูง - ต่ํา 12          ชุด 5,730.00       68,760.00      -               -               68,760.00         

      ไดดวยระบบ Gas-Lift

F12 เกาอี้โครงขาเหล็กดัด เบาะและพนักพิงไมวีเนียรดัดขึ้นรูป 12          ชุด 3,505.00       42,060.00      -               -               42,060.00         

F13 ชั้นวางอุปกรณยาประจําเตยีงตรวจ ขาและชั้นวาง 3 ชั้น ชนิดสเตนเลสสตีล 16          ชุด 9,583.00       153,328.00    -               -               153,328.00       

F14 โซฟาแบบ 3 ที่น่ัง โครงขาเหล็กชุบโครเม่ียม เบาะและพนักพิงหุมหนังเทียมสีนํ้าตาลอมเทา 2            ชุด 14,612.00     29,224.00      -               -               29,224.00         

คาวัสดุ คาแรงงาน



แบบ ปร.4   แผนท่ี  2  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

F15 อารมแชร 1 ที่น่ัง โครงขาเหล็กชุบโครเม่ียม เบาะและพนักพิงหุมหนังเทียมสีนํ้าตาลอมเทา 4            ชุด 5,591.00       22,364.00      -               -               22,364.00         

F16 โตะกลาง ขาเหล็กทอ หนาโตะกระจกนิรภัยเทมเปอรสีเขียวใส 2            ชุด 8,046.00       16,092.00      -               -               16,092.00         

F17 โตะขาง ขาเหล็กทอ หนาโตะกระจกนิรภัยเทมเปอรสีเขียวใส 4            ชุด 5,348.00       21,392.00      -               -               21,392.00         

F18 โตะทํางาน ขาเหล็กกลองพนดํา หนาโตะไม PB ปดผวิลามิเนตลายไมสีเมเปล 2            ชุด 5,591.00       11,182.00      -               -               11,182.00         

F19 ตูสูงเก็บเอกสารไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down บานเลื่อนทึบตอนลาง 6            ชุด 31,624.00     189,744.00    -               -               189,744.00       

      บานเลื่อนบนกระจกใส

F20 ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบตอนลาง ไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down 1            ตู 17,929.00     17,929.00      -               -               17,929.00         

      ท็อปลามิเนตลายไม

F21 ตูสูงเก็บเอกสารไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down บานเปดทึบตอนลาง 4            ตู 19,161.00     76,644.00      -               -               76,644.00         

      และตอนบนกรุลามิเนตสีขาวคาดสีฟา

F22 โตะรับประทานอาหาร ขาไมจริง หนาโตะโครงไมกรุไมอัดปดผิวลามิเนตลายไมพรอมเกาอี้ขาเหล็ก 2            ชุด 42,077.00     84,154.00      -               -               84,154.00         

      ทอ 8 ตัว เบาะและพนังพิงไมหุมหนังเทียมชนิดไวนิล

F23 ชั้นวางทีวี โครงขาเหล็กกลองพับขึ้นรูป ไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down 2            ชุด 19,161.00     38,322.00      -               -               38,322.00         

      กรุลามิเนตลายไมตามแบบ

F24 Locker เก็บของเจาหนาที่ จํานวน 3 ชองเก็บตอแถว โครงเหล็ก และหนาบานเปดอบสี 5            ชุด 18,444.00     92,220.00      -               -               92,220.00         

      พรอมอุปกรณล็อคครบชุด ( 12 ชองเก็บ )

F25 โตะทํางาน ขาเหล็กมีชองรอยสายไฟ หนาโตะไม Particle Board กรุลามิเนตลายไมสบีีช 2            ชุด 17,644.00     35,288.00      -               -               35,288.00         

      พรอมลิ้นชักขางแบบ 3 ลิ้นชักมีลอเลื่อน และอุปกรณล็อคครบชุด



แบบ ปร.4   แผนท่ี  3  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

F26 ตูวางอุปกรณประกอบเตียงมีลอเลื่อน ไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down กรุลามิเนต 10          ตู 11,336.00     113,360.00    -               -               113,360.00       

      ลายไมสีบีช 

F27 ตูเก็บอุปกรณโครงเหล็กพับขึ้นรูปพนสีขาว บานเลื่อนคูวงกบเหล็ก กรุกระจกใส 4 มม. 1            ตู 8,415.00       8,415.00        -               -               8,415.00           

F28 ตูเก็บเอกสารโครงเหล็กพับขึ้นรูปพนสีครีม ตอนลางบานเปดคู ตอนบนบานเปดวงกบเหล็ก กรุกระจก 9            ตู 10,196.00     91,764.00      -               -               91,764.00         

      ใส 4 มม.

F29 ตูเก็บเวชภัณฑและชั้นวางอุปกรณ ไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down กรุลามิเนต 7            ตู 57,100.00     399,700.00    -               -               399,700.00       

      ลายไมสีบีช ตอนลางบานเปดคูและลิ้นชัก ตูตอนบนบานเลื่อนคูวงกบอลูมิเนียม กรุกระจกใส 4 มม.

F30 ตูลอยติดผนังหอง Supply โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง กรุลามิเนตลายไมสีบีช มีลิ้นชัก และ 8            ตู 19,653.00     157,224.00    -               -               157,224.00       

      บานเปดตามแบบ

F31 ตูลอยติดผนังเก็บเวชภัณฑและชั้นวางอุปกรณ ไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down 4            ตู 32,348.00     129,392.00    -               -               129,392.00       

      หนาบานวงกบอลูมิเนียมกรุกระจกใส

F32 โตะกลางหอง Supply ใชพับผา ขาสเตนเลส สตีลมีที่พักขา หนาโตะโครงไมกรุไมอัดปดผิวลามิเนต 1            ชุด 53,623.00     53,623.00      -               -               53,623.00         

      สีขาวผิวมัน พรอมเกาอี้ขาเหล็ก

F33 ชั้นวางของสเตนเลส สตลี แบบชั้นวาง 4 ชั้น 8            ชุด 27,020.00     216,160.00    -               -               216,160.00       

F34 ตูเก็บอุปกรณผาตัดผานกลองชนิดสเตนเลสสตีล ตูตอนลางบานเลื่อนคู ตูตอนบนกรอบสเตนเลสสตีล 3            ตู 69,869.00     209,607.00    -               -               209,607.00       

      กรุกระจกใส 6 มม.

F35 ตูเก็บอุปกรณผาตัดผานกลองชนิดสเตนเลสสตีล ตูตอนลางบานลิ้นชัก 4 บาน ตูตอนบนกรอบ 1            ตู 69,869.00     69,869.00      -               -               69,869.00         

      สเตนเลสสตีล กรุกระจกใส 6 มม.

F36 อางลางสเตนเลสสตีล 1 หลุมใหญ หองโถงกลางหองผาตัด 4            ชุด 69,869.00     279,476.00    -               -               279,476.00       



แบบ ปร.4   แผนท่ี  4  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

F37 อางลางสเตนเลสสตีล 2 หลุม หองพักเจาหนาที่ 3            ชุด 48,017.00     144,051.00    -               -               144,051.00       

F38 อางลางสเตนเลสสตีล 3 หลุม หลังหองผาตัด 2            ชุด 55,201.00     110,402.00    -               -               110,402.00       

F39 อางลางสเตนเลสสตีล 3 หลุม ใกลหอง Dirty Supply 1            ชุด 66,621.00     66,621.00      -               -               66,621.00         

F40 อางลางสเตนเลสสตีล 3 หลุม หองซักลางของหองสองกระเพาะ 1            ชุด 86,388.00     86,388.00      -               -               86,388.00         

F41 อางลางสเตนเลส สตีล  1 หลุม หองซักลางของหองสองกระเพาะ 2            ชุด 25,976.00     51,952.00      -               -               51,952.00         

F42 ตูลอยเก็บเอกสารสํานักงาน ไม  Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หนาบานเปดคู 6            ตู 18,369.00     110,214.00    -               -               110,214.00       

      กรุลามิเนตสีขาวพรอมมือจับ

F43 ตูลอยเก็บเอกสารสํานักงาน ไม  Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หนาบานเปดคู 7            ตู 33,786.00     236,502.00    -               -               236,502.00       

      วงกบอลูมิเนียมกรุกลางกระจกใส 4 มม.

F44 ตูเก็บเอกสารสํานักงาน ไม  Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หนาบานเปดคู 2            ตู 14,925.00     29,850.00      -               -               29,850.00         

      วงกบอลูมิเนียมกรุกลางกระจกใส 4 มม.

F45 ตูลอยเหนืออางลางหองสํานักงาน โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางกรุลามิเนตลายไม บานเปดคู 1            ตู 49,802.00     49,802.00      -               -               49,802.00         

      กรุลามิเนตสีขาวตามแบบ

F46 โซฟา 3 ที่น่ัง เบาะหุมหนังสีเขียว พนักพิงหุมหนังสีเทาตามแบบ 3            ชุด 28,633.00     85,899.00      -               -               85,899.00         

F46.1 โซฟา 5 ที่น่ัง เบาะหุมหนังสีเขียว พนักพิงหุมหนังสีเทาตามแบบ 2            ชุด 51,578.00     103,156.00    -               -               103,156.00       

F46.2 โซฟา 6 ที่น่ัง เบาะหุมหนังสีเขียว พนักพิงหุมหนังสีเทาตามแบบ 1            ชุด 51,703.00     51,703.00      -               -               51,703.00         

F47 โตะกลาง โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางทําสียอมไม ท็อปกระจกเขียวใส 10 มม. 2            ชุด 5,348.00       10,696.00      -               -               10,696.00         

F48 ชั้นวางรองเทาสูง 3 ชั้นหนาบานเปดกรุกระจกเงา 4 มม. ตอนบนตูใสเส้ือผาเจาหนาที่บานเลื่อน 1            ชุด 113,095.00   113,095.00    -               -               113,095.00       

      สลับวงกบอลูมิเนียมกรุกระจก



แบบ ปร.4   แผนท่ี  5  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

F49 Locker เก็บของหองแตงตัวชาย  จํานวน 2 ชองเก็บตอแถว โครงเหล็กและหนาบานเปดอบสี 1            ชุด 19,035.00     19,035.00      -               -               19,035.00         

      มีอุปกรณล็อคครบชุด (10 ชองเก็บ)

F50 Locker เก็บของหองแตงตัวหญิง จํานวน 2 ชองเก็บตอแถว โครงเหล็กและหนาบานเปดอบสี 1            ชุด 28,981.00     28,981.00      -               -               28,981.00         

      มีอุปกรณล็อคครบชุด (16 ชองเก็บ)

F51 ราวแขวนเสื้อชนิดอลูมิเนียมทรงกลมและขายึดกับผนัง 1            ชุด 6,210.00       6,210.00        -               -               6,210.00           

F52 ราวแขวนเสื้อชนิดอลูมิเนียมทรงกลมและขายึดกับผนัง 1            ชุด 8,297.00       8,297.00        -               -               8,297.00           

F53 ชั้นวางรองเทาสูง 3 ชั้นหนาบานเปดกรุกระจกเงา 4 มม. 7            ตู 14,807.00     103,649.00    -               -               103,649.00       

F54 ตูเก็บหมวกและหนากาก ไม  Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หนาบานเปดคู 2            ตู 26,102.00     52,204.00      -               -               52,204.00         

      วงกบอลูมิเนียมกรุกลางกระจกใส 4 มม.

F55 ตูวางของและเวชภัณฑแบบหมุนเลื่อนชั้น มีอุปกรณรางเลื่อนท่ีพื้น 1            ชุด 318,344.00   318,344.00    -               -               318,344.00       

F56 ฉากกั้นผนังเบา (Partition) โครงไมกรุไมอัดยางทําพนสีขาว ตอนบนแผนไฟเบอรสังเคราะห 1            ชุด 8,297.00       8,297.00        -               -               8,297.00           

      ฉลุลายทําสีพนขาวตามแบบ

F57 โตะรับประทานอาหารขาไมจริง หนาโตะโครงไมกรุไมอัดปดผิวลามิเนตลายไม พรอมเกาอี้ขาเหล็ก 3            ชุด 35,414.00     106,242.00    -               -               106,242.00       

      ทอ 6 ตัว เบาะและพนังพิงไมหุมหนังเทียมชนิดไวนิล

F58 โตะรับประทานอาหารขาไมจริง หนาโตะโครงไมกรุไมอัดปดผิวลามิเนตลายไม พรอมเกาอี้ขาเหล็ก 4            ชุด 26,971.00     107,884.00    -               -               107,884.00       

      ทอ 4 ตัว เบาะและพนังพิงไมหุมหนังเทียมชนิดไวนิลลามิเนตลายไม

F59 โตะรับประทานอาหาร ขาไมจริง หนาโตะโครงไมกรุไมอัดปดผิว พรอมเกาอี้ขาเหล็กทอ 2 ตัว 4            ชุด 14,229.00     56,916.00      -               -               56,916.00         

      เบาะและพนังพิงไมหุมหนังเทียมชนิดไวนิล



แบบ ปร.4   แผนท่ี  6  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

F60 ตูลอยเหนืออางลาง หองสํานักงาน โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางกรุลามิเนตลายไม บานเปดคู 1            ตู 30,079.00     30,079.00      -               -               30,079.00         

      กรุลามิเนตสีขาวตามแบบ

F61 ตูลอยเหนืออางลาง หองสํานักงาน โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางกรุลามิเนตลายไม บานเปดคู 2            ตู 30,225.00     60,450.00      -               -               60,450.00         

      กรุลามิเนตสีขาวและกระจกตามแบบ

F62 ตูเก็บเวชภัณฑผูปวย ตูสแตนเลส บานเปดคูกระจกใส พรอมชั้นวางของภายใน 6 ชั้น 4            ตู 50,541.00     202,164.00    -               -               202,164.00       

F63 ตูจัดยาลักษณะเฉพาะ วัสดุสเตนเลสพรอมชั้นวางแบบเปดโลง 1            ตู 153,246.00   153,246.00    -               -               153,246.00       

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 1  เปนเงิน 7,003,755.00    



แบบ ปร.4   แผนท่ี  7  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

2 งานครุภัณฑติดกับที่ (Built-in) ประจําอาคาร ชั้นท่ี 1 - ชั้นท่ี 4

B1 เคานเตอรตอนรับสวน OPD. ทรงตัวแอล (L) โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายหินออน 1            ชุด 187,900.00   187,900.00    27,500.00      27,500.00      215,400.00       

     หนาโตะหินเทียมลายหินออน Quarz White ซอนหลอด LED ใตสวนยกระดับ พรอมลิ้นชักและ

     ถาดวางคียบอรด ทรวดทรงตามแบบ

B2 เคานเตอรเปลพยาบาล ทรงตัวแอล (L) โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายหินออน 1            ชุด 85,600.00     85,600.00      128,500.00    128,500.00    214,100.00       

     หนาโตะหินเทียมลายหินออน Quarz White ซอนหลอด LED ใตสวนยกระดับ พรอมลิ้นชัก

B3 ชุดเคานเตอรลางมือ/เก็บอุปกรณแพทย ตูตอนลางกอปูนกรุหินแกรนิตสีน้ําตาล มีอาง Sink 1            ชุด 81,150.00     81,150.00      11,650.00      11,650.00      92,800.00         

     พรอมลิ้นชักและบานเปดตูตามแบบตูตอนบนโครงไมกรุไมอัด มีชั้นปรับระดับ หนาบานเปดไม

     ปดผิวลามิเนตสีขาว แผงหลังเคานเตอรกรุกระจกใสพนขาวหลัง และแผงแขวนทีวี

B4 เคานเตอรรอเรียกตรวจ 2 ระดับ โครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม สวนยกระดับปดผิว 4            ชุด 27,800.00     111,200.00    4,170.00        16,680.00      127,880.00       

     ลามิเนตลายหินออนสีขาว

B5 เคานเตอรโถงOPD. แยก 3 สวน โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม หนาโตะหินเทียม 1            ชุด 223,400.00   223,400.00    33,500.00      33,500.00      256,900.00       

    ลายหินออน Quarz White ซอนหลอด LED ใตสวนยกระดับ พรอมลิ้นชักและถาดวางคยีบอรด และ

    ตูเก็บเอกสารดานหลังเคานเตอรพรอมตูลอย ทรวดทรงตามแบบ

B6 เคานเตอรโถง X-RAY โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนตสีเทาออน ดานหนาปดผิวลามิเนต 1            ชุด 88,500.00     88,500.00      13,300.00      13,300.00      101,800.00       

     ลายผาสีเทา หนาโตะหินเทียมสีครีม ซอนหลอด LED ใตสวนยกระดับ พรอมบานเปดคูและลิ้นชัก

     และถาดวางคียบอรด

B7 เคานเตอรหองธุรการเอกสาร โครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยางปดผิวสีเทาออน เคานเตอรสวนยกระดับ 1            ชุด 39,250.00     39,250.00      5,890.00        5,890.00        45,140.00         

    เคานเตอรสวนยกระดับทําเซาะรองฝงเสนอลูมิเนียม 1.00 ซม. พรอมบานเปดคูและลิ้นชักและถาด

    วางคยีบอรด



แบบ ปร.4   แผนท่ี  8  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

B8 ชุดเคานเตอรลางมือ/เก็บอุปกรณแพทย ตูตอนลางกอปูนกรุหินแกรนิตสีน้ําตาล มีอาง Sink 1            ชุด 89,400.00     89,400.00      12,880.00      12,880.00      102,280.00       

     พรอมลิ้นชักและบานเปดตูตามแบบ ตูตอนบนโครงไมกรุไมอัด มีชั้นปรับระดับ หนาบานเปดไม

     ปดผิวลามิเนตสีขาว แผงหลังเคานเตอรกรุกระจกใสพนขาวหลัง

B9 ชุด Built-in หองพักแพทย ตูเสื้อผาขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. x 2.00 ม. มีราวแขวนชนิดสเตนเลส 1            ชุด 20,260.00     20,260.00      6,100.00        6,100.00        26,360.00         

     บานเปดคูกรุลามิเนตลายไม โตะทํางานวางคอมพิวเตอรขนาด 0.60x 1.40x 0.80 ม. มีลิ้นชักและ

     ตูเก็บของตอนลาง

B10 เตียงนอนพักแพทย โครงไมกรุไมอัดปดผิวลามิเนตพรอมชุดเครื่องนอน หัวเตียงโครงไมกรุไมอัดยาง 3            เตียง 17,000.00     51,000.00      1,800.00        5,400.00        56,400.00         

      ทําสีพนขาว

B11 ชุด Built-in ตูเสื้อผามีราวแขวนชนิดสเตนเลส บานเลื่อนคูกรุลามิเนตลายไมแตงขอบลามิเนตสีขาว 2            ชุด 24,500.00     49,000.00      3,700.00        7,400.00        56,400.00         

      และกรุกระจกเงา 6 มม.

B12 ชุด Built-in ตูเสื้อผามีราวแขวนชนิดสเตนเลส บานเลื่อนคูกรุลามิเนตลายไมแตงขอบลามิเนตสีขาว 1            ชุด 19,900.00     19,900.00      3,700.00        3,700.00        23,600.00         

      และกรุกระจกเงา 6 มม.

B13 เคานเตอรหองมวลกระดูก โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตสเีทาออน ท็อปหนาโตะหิน- 1            ชุด 77,800.00     77,800.00      11,670.00      11,670.00      89,470.00         

      เทียมสีครีม ชั้นยกระดับโครงไมกรุลามิเนตสขีาวผิวมันพรอมบานเปดคู ลิ้นชักและถาดวางคยีบอรด 

B14 ชุดเคานเตอรเก็บเอกสารติดผนัง ตูตอนลางโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตสเีทาออนพรอมลิ้นชัก 1            ชุด 95,400.00     95,400.00      14,300.00      14,300.00      109,700.00       

      และบานเลื่อนสลับ ตูตอนบนโครงไมกรุไมอัดมีชั้นปรับระดับ หนาบานเปดไมปดผิวลามิเนตสีขาว

      และสีฟา

B15 เคานเตอรหอง Ultra Sound โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตสเีทาออน ท็อปหนาโตะ 1            ชุด 238,500.00   238,500.00    23,850.00      23,850.00      262,350.00       

      หินเทียมสีครีมพรอมบานเปดคูลิ้นชักและถาดวางคียบอรด ตูตอนบนโครงไมกรุไมอัด มีชั้นปรับระดับ

      หนาบานเปดไมปดผิวลามิเนต และชั้นวางของโชว



แบบ ปร.4   แผนท่ี  9  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

B16 ตูลอยเก็บของเหนืออางลางมือติดผนังไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down 4            ตู 12,300.00     49,200.00      1,170.00        4,680.00        53,880.00         

      หนาบานเปดไม PB ทําสีพนขาว

B17 ตูลอยเก็บของเหนืออางลางมือติดผนังไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down 12          ตู 20,100.00     241,200.00    2,340.00        28,080.00      269,280.00       

      หนาบานเปดคูไม PB ทําสีพนขาว

B18 เคานเตอรโถงแผนกผาตัด โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางปดผวิลามิเนตสีเทาออน ดานหนาปดผิว 1            ชุด 49,100.00     49,100.00      7,400.00        7,400.00        56,500.00         

      ลามิเนตลายผาสีเทา หนาโตะหินเทียมสคีรีม ซอนหลอด LED ใตสวนยกระดับ พรอมบานเปดคู

      ลิ้นชักและถาดวางคยีบอรด

B19 เคานเตอรหองพักคอยของหองสองกระเพาะ โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนตสีเทาออน 1            ชุด 49,000.00     49,000.00      7,350.00        7,350.00        56,350.00         

      ท็อปหนาโตะหินเทียมสีครีม ชั้นยกระดับโครงไมกรุลามิเนตสีขาวผิวมัน พรอมบานเปดคู, ลิ้นชัก

      และถาดวางคยีบอรด 

B20 ตูลอยเหนืออางลาง โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง กรุลามิเนตลายไม บานเปดคูกรุลามิเนตสีขาวและ 1            ชุด 39,200.00     39,200.00      5,885.00        5,885.00        45,085.00         

      สีเทา พรอมชองวางของ

B21 เคานเตอรหองพักฟน โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนตสีเทาออน  ท็อปหนาโตะหินเทียม 1            ชุด 143,700.00   143,700.00    21,555.00      21,555.00      165,255.00       

       สีครีม ชั้นยกระดับโครงไมกรุลามิเนตสีขาวผิวมัน พรอมบานเปดคู, ลิ้นชัก และถาดวางคยีบอรด 

 B22 ชุดเคานเตอรเก็บวัสดุวิสัญญีติดผนัง ตูตอนลางโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตสีเทาออน 1            ชุด 51,000.00     51,000.00      7,650.00        7,650.00        58,650.00         

      บานเปดกรุลามิเนตสขีาวคาดสีฟาตามแบบตูตอนบนโครงไมกรุไมอัด มีชั้นปรับระดับ หนาบานเปด

      กรอบไมทําสีพนขาวกรุกลางกระจกใส ตามแบบ

B23 ชุดเคานเตอรหอง Dirty Supply ติดผนัง โครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม บานเปดและ 1            ชุด 35,200.00     35,200.00      3,520.00        3,520.00        38,720.00         

       ลิ้นชักกรุลามิเนตสีขาวตามแบบ

B24 เคานเตอรโถง X- RAY โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนตสีเทาออน ท็อปหนาโตะหินเทียม 1            ชุด 83,500.00     83,500.00      8,350.00        8,350.00        91,850.00         



แบบ ปร.4   แผนท่ี  10  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

       สีครีม มีลิ้นชักและถาดวางคียบอรด  ตูตอนบนโครงไมกรุไมอัด มีชั้นปรับระดับ หนาบานเปดไม

       ปดผิวลามิเนตสีขาวพรอมมือจับตามแบบ

B25    ชุดเคานเตอรเก็บวัสดุ ICU ติดผนัง ตูตอนลางโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม บานเปดกรุ 1            ชุด 39,100.00     39,100.00      7,820.00        7,820.00        46,920.00         

         ลามิเนตสีขาว มีชั้นปรับระดับ  ผนังดานหลังติดกระจกหนา 8 มม ถึงฝาเพดาน

B26    ตูเก็บรองเทาไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down ปดผลิามิเนตลายไม 2            ชุด 21,000.00     42,000.00      3,150.00        6,300.00        48,300.00         

         ตอนบนทําโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม ตรงกลางติดกระจกพนสี

B26.1 ตูลอยเก็บของเหนืออางลางมือติดผนัง  ไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down 1            ชุด 22,440.00     22,440.00      2,690.00        2,690.00        25,130.00         

         หนาบานเปดคูไม PB ทําสีพนขาว

B27 ตูลอยเก็บของเหนืออางลางมือติดผนัง  ไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down 2            ชุด 22,440.00     44,880.00      2,690.00        5,380.00        50,260.00         

         หนาบานเปดคูไม PB ทําสีพนขาว

B28    ชุด Built-in หองพักแพทย ตูเสื้อผาขนาด 0.60 ม. x 1.00 ม. x 2.00 ม. มีราวแขวนชนิดสเตนเลส 2            ชุด 14,280.00     28,560.00      2,850.00        5,700.00        34,260.00         

         บานเปดคูกรุลามิเนตลายไม 

B29    ชุด Built-in ตูเสื้อผาเจาหนาที่ ราวแขวนชนิดสเตนเลส พรอมชั้นลิ้นชักเก็บของ ดานขางแบงเปน 2            ชุด 22,500.00     45,000.00      4,500.00        9,000.00        54,000.00         

         ชั้นวางของโลงกรุลามิเนต

B30    ชุด Built-in ตูเสื้อผาเจาหนาที่ ราวแขวนชนิดสเตนเลส พรอมชั้นลิ้นชักเก็บของ ดานขางแบงเปน 1            ชุด 22,500.00     22,500.00      4,500.00        4,500.00        27,000.00         

         ชั้นวางของโลงกรุลามิเนต

B31    ตูลอยเก็บของติดผนังไม Particle Board ประกอบระบบ Knock-Down หนาบานเปดคูไม PB 4            ชุด 5,300.00       21,200.00      800.00          3,200.00        24,400.00         

         ทําสีพนขาว

B32    เคานเตอร โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนต สีโอค ตูตอนบนโครงไมกรุไมอัด 1            ชุด 26,800.00     26,800.00      4,020.00        4,020.00        30,820.00         



แบบ ปร.4   แผนท่ี  11  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

          มีชั้นปรับระดับ หนาบานเปดไมปดผิวลามิเนตสีขาวพรอมมือจับตามแบบ

B33    เคานเตอร ICU ทรงตัวแอล ( U ) โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนตลายหินออน หนาโตะ 1            ชุด 160,820.00   160,820.00    24,000.00      24,000.00      184,820.00       

         หินเทียมลายหินออน Quarz White ซอนหลอด LED ใตสวนยกระดับ พรอมลิ้นชัก

B34    เคานเตอรหองธุรการเอกสาร โครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนตลายไม พรอมบานเปดคู 1            ชุด 21,700.00     21,700.00      3,250.00        3,250.00        24,950.00         

         และล้ินชักและถาดวางคยีบอรด

B35 เคานเตอร โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนต สีโอคตูเก็บของตอนลางบานเปด 1            ชุด 41,000.00     41,000.00      6,150.00        6,150.00        47,150.00         

       หนาบานปดผิวลามิเนตสีขาว ภายในมีชุดปรับระดับ และสวนลิ้นชัก ตามแบบ

B36 ชั้นเก็บของโครงเหล็กทาสี พรอมแผนไมรองวางของ หนาไมนอยกวา 10 มม. หรือ วัสดุทดแทนไม 16          ชุด 7,455.00       119,280.00    -               -               119,280.00       

       หนาไมนอยกวา 10 มม.

B37 เคานเตอร ค.ส.ล.กรุกระเบื้อง ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. พรอมทอระบายน้ํา และอุปกรณดักกลิ่น 1            ชุด 10,500.00     10,500.00      -               -               10,500.00         

B38 อาง ค.ส.ล. กรุกระเบื้อง ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม. พรอมทอระบายน้ําและอุปกรณดักกลิ่น 1            ชุด 3,500.00       3,500.00        -               -               3,500.00           

B39 ชุด Built-in ตูเสื้อผาขนาด 0.60 ม. x 1.50 ม. x 2.00 ม. มีชั้นปรับระดับ ภายในบานเปดคู 2            ชุด 21,420.00     42,840.00      3,200.00        6,400.00        49,240.00         

       กรุลามิเนตลายไม 

B40 ชุดเคานเตอรครัว/เก็บอุปกรณครัวตูตอนลางโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตสขีาว TOP 1            ชุด 55,800.00     55,800.00      8,370.00        8,370.00        64,170.00         

      หินเทียมสีเทาเขมมีอาง Sink พรอมลิ้นชักและบานเปดตูตามแบบตูตอนบนโครงไมกรุไมอัด

      มีชั้นปรับระดับหนาบานเปดไมปดผิวลามิเนตสีขาว

B41 + B28 ชุดเคานเตอรหองพิเศษตูตอนลางโครงไมเน้ือแข็งกรุไม อัดยางปดผิวลามิเนตสีเทาเขม 6            ชุด 55,780.00     334,680.00    9,070.00        54,420.00      389,100.00       

      พรอมบานเปดตูตามแบบตูตอนบนโครงไมกรุไมอัดยางพรอมลิ้นชักและบานเปดตูมีชั้นปรับระดับ

      หนาบานเปดไมปดผิว ลามิเนต สีขาว พ้ืนหลังเคานเอรตดิกระจกพนสีขาวพรอมติดดวงโคมท่ีตูลอย



แบบ ปร.4   แผนท่ี  12  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

B42 เคานเตอรตอนรับสวน สูติฯ ทรงตัวแอล (L)โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนตลายหินออน 1            ชุด 60,300.00     60,300.00      9,000.00        9,000.00        69,300.00         

       หนาโตะหินเทียมลายหินออน Quarz White ซอนหลอด LED ใตสวนยกระดับ พรอมลิ้นชักและ

       ถาดวางคียบอรด ทรวดทรงตามแบบ

B43 เคานเตอรเรียกตรวจสวนสูตฯิ ทรงตัวแอล โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง ปดผิวลามิเนตลายหินออน 1            ชุด 88,500.00     88,500.00      13,200.00      13,200.00      101,700.00       

      หนาโตะหินเทียมลายหินออน Quarz White ซอนหลอด LED ใตสวนยกระดับ พรอมลิ้นชักและ

      ถาดวางคยีบอรด ทรวดทรงตามแบบ

B44 เคานเตอรหองธุรการเอกสาร โครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม พรอมบานเปดคู 1            ชุด 36,000.00     36,000.00      5,400.00        5,400.00        41,400.00         

       และลิ้นชักและถาดวางคยีบอรด

B45 ชุด Built-in ตูเสื้อผาขนาด 0.60 ม. x 1.50 ม. x 2.00 ม. มีชั้นปรับระดับ ภายในบานเปดคู 1            ชุด 21,420.00     21,420.00      3,200.00        3,200.00        24,620.00         

       กรุลามิเนตลายไม 

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 2  เปนเงิน 4,086,970.00    



แบบ ปร.4   แผนท่ี  13  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

3 งานตกแตงภายในผนังอาคาร ชั้นท่ี 1 - ชั้นท่ี 4

 P1   ผนังปูนทาสีของเดิม กรุหินแกรนิตสีขาวหนาไมนอยกวา 1.00 ซม. คาดลามิเนตสทีองแดงแนวตั้ง 5.55        ตร.ม. 2,730.00       15,151.50      540.00          2,997.00        18,148.50         

       หนากวาง 20.00 ซม.

 P1'  ผนังปูนทาสีของเดิม กรุหินแกรนิตสีขาวหนาไมนอยกวา 1.00 ซม. 13.35      ตร.ม. 3,060.00       40,851.00      307.00          4,098.45        44,949.45         

 P2   ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. กรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. เดินค้ิวระแนง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 6.75        ตร.ม. 2,950.00       19,912.50      445.00          3,003.75        22,916.25         

        แนวตั้งทําสียอมไม ระยะตามแบบ

 P3   ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม.กรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.ติดต้ังตราสัญลักษณหนวยฯ 6.90        ตร.ม. 840.00         5,796.00        126.00          869.40          6,665.40           

       แผนสเตนเลส พับขึ้นรูปฉลุลายตัวหนังสือ และชื่อโรงพยาบาลคายสุรศกัดิ์มนตรีภาษาไทย และ

       ภาษาอังกฤษ ตัวสเตนเลสพับขึ้นรูปขนาดตัวอักษรสงู 10.00 ซม. และ 6.00 ซม.

 P4   ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. กรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. 14.25      ตร.ม. 1,065.00       15,176.25      160.00          2,280.00        17,456.25         

 P5   ผนังปูนเดิมทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. กรุลามิเนตลายไม เดินรองกวาง 1.00 ซม. 21.90      ตร.ม. 1,110.00       24,309.00      165.00          3,613.50        27,922.50         

       รอยตอแผนทําสีใกลเคียงลามิเนต

 P6   ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม.กรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.เดินค้ิวระแนง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 24.00      ตร.ม. 1,430.00       34,320.00      290.00          6,960.00        41,280.00         

        แนวตั้งทําสียอมไม ระยะตามแบบผนังตอนลางสูง 0.90 ม.กรุไมอัดยาง 6+4 มม. ปดผวิลามิเนต

        สีเทาออน เดนิรองคาดเสนอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ผนังตอนกลางคาดลามิเนตสีฟา และ

        สีขาวระยะตามแบบและกลองวางของ โครงไมกรุไมอัดทําสีพนขาวควันบุหรี่ภายในกรุกระจกใส

        พนขาวหลัง 6 มม.

 P7   ผนังตอนลางสูง 0.90 ม.กรุไมอัดยาง 6+4 มม.ปดผวิลามิเนตสีเทาออน เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 63.00      ตร.ม. 1,110.00       69,930.00      165.00          10,395.00      80,325.00         

       1.00 ซม. สีเงินผิวเงา



แบบ ปร.4   แผนท่ี  14  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

 P8   ผนังตอนลางสูง 0.90 ม.กรุไมอัดยาง 6+4 มม.ปดผวิลามิเนตสีเทาออน เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 43.50      ตร.ม. 1,465.00       63,727.50      220.00          9,570.00        73,297.50         

        1.00 ซม. สีเงินผิวเงาตามแบบผนังตอนกลางกรุกระจกเงา 6 มม. ขนาดตามแบบ 

 P9   ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. กรุลามิเนตลายไมสเีชอรี่เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม 30.60      ตร.ม. 1,250.00       38,250.00      250.00          7,650.00        45,900.00         

        สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

 P10  ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม.กรุลามิเนตลายไมสเีชอรี่เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 18.00      ตร.ม. 1,170.00       21,060.00      230.00          4,140.00        25,200.00         

         0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ 

 P10'  ผนังปูนเดิมปดผิววอลลเปเปอรชนิดไวนิล สีขาวครีม 91.80      ตร.ม. 400.00         36,720.00      40.00            3,672.00        40,392.00         

 P11  ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. กรุกระจกเงา 6 มม. 46.80      ตร.ม. 1,065.00       49,842.00      160.00          7,488.00        57,330.00         

 P12  กั้นผนังเบาหลังหองตรวจโรคท่ัวไป (OPD.) โครงคราวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผนยิปซั่มบอรด 9 มม. 25.20      ตร.ม. 1,350.00       34,020.00      350.00          8,820.00        42,840.00         

        ทําสีพนขาว หนาตางวงกบอลูมิเนียมอบขาวกรุกระจกเขียวใสติดตาย 6 มม.ติดฟลมฝากรองแสง

        พรอมประตูอลูมิเนียมอบขาวกรุกระจกเขียวใส ติดฟลมฝากรองแสง ผนังปดผิววอลลเปเปอรชนิด

        ไวนิลสีขาวครีม

 P13  ผนังหองตรวจเดมิ ผนังปกซายและขวาตกแตงผนังโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนต 42.00      ตร.ม. 1,315.00       55,230.00      395.00          16,590.00      71,820.00         

        ลายไมสีเชอรี่เดินรองเสนอลูมิเนียมอลูมิเนียม0.5มม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ พรอมบัวอลูมิเนียม

        4 นิ้ว ขางประตูกรุลามิเนตสฟีาและสีเทาแนวตั้ง กรุทับกระจกใส 6 มม. เหนือประตูกรุกระจกใส

        พนขาว 6 มม. และกรุลามิเนตลายไมสีเชอรี่พรอมปายชื่อหองตรวจ แผนกระจกใส หนา 8 มม.

        พนสีเหลืองมัสตาดดานหลัง ตอนบนปายซอนหลอด LED.  แผนชื่อและหมายเลขหองกลองเหล็ก

        พับขึ้นรูป Die-Cut



แบบ ปร.4   แผนท่ี  15  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

 P13' ผนังหองตรวจเดมิ ผนังปกซายและขวาตกแตงผนังโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนต 21.00      ตร.ม. 1,630.00       34,230.00      490.00          10,290.00      44,520.00         

        ลายไมสีเชอรี่เดินรองเสนอลูมิเนียม 0.5 มม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ มีกลองวางของกรุลามิเนต

        สีเทา พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว ขางประตูกรุลามิเนตสฟีาและสีเทาแนวตั้ง กรุทับกระจกใส 6 มม.

        เหนือประตูกรุกระจกใส พนขาว 6 มม.และกรุลามิเนตลายไมสีเชอรี่ พรอมปายชื่อหองตรวจ

        แผนกระจกใส หนา 8 มม. พนสีเหลืองมัสตาดดานหลัง ตอนบนปายซอนหลอด LED.

        แผนชื่อและหมายเลขหองกลองเหล็กพับขึ้นรูป Die-Cut

 P14  ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. กรุกระจกเงา 6 มม.เต็มผนัง 4.05        ตร.ม. 1,065.00       4,313.25        160.00          648.00          4,961.25           

 P14' ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม.กรุกระจกเงา 6 มม.เต็มผนังขางผนังดานขวากรุลามิเนตลายไม 7.95        ตร.ม. 1,666.00       13,244.70      300.00          2,385.00        15,629.70         

        สีเชอรี่ มีกลองวางของกรุลามิเนตสเีทา พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว

 P15  ผนังปูนทาสีของเดิม ขางผนังทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ตกแตงลามิเนตสีฟา, สีขาวและ 14.40      ตร.ม. 1,800.00       25,920.00      540.00          7,776.00        33,696.00         

        สีเทาแนวตั้ง ซอนหลอด LED. ภายในผนังสวนกลางทําผนังแขวนทีวีโครงไมกรุไมอัดยางปดผิว

        ลามิเนตลายไม เดินทอรอยสายระบบไฟใตผนังและทําชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา

        ภายในชองวางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

 P15' เสาปูนของเดิม ตกแตงทําชองเก็บของและฝงทีวีทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนต 24.00      ตร.ม. 2,066.00       49,584.00      620.00          14,880.00      64,464.00         

        ลายไมสีเชอรี่เดินรองเสนอลูมิเนียม 0.5 มม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ กลางเสากรุกระจกใสพนขาว

        หลัง 6 มม. ชองเก็บของซอนในตัวเสาชั้นกระจกเขียวใส 8 มม.พรอมบานเปดคูกรุลามิเนตลายไม

        สีเชอรี่ (ชองเก็บของทั้ง 2 ดาน)



แบบ ปร.4   แผนท่ี  16  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P16 ผนังปูนทาสีของเดิม ผนังปกซายและขวาตกแตงผนังโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนต 21.00      ตร.ม. 1,350.00       28,350.00      400.00          8,400.00        36,750.00         

       สีเทาและสีขาวเดนิรองเสนอลูมิเนียม 0.5 มม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ กรุลามิเนตสีฟาและสีเทา

       แนวตั้งกรุทับกระจกใส 6 มม. พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว ผนังสวนกลาง กรุลามิเนตสีขาว คาดลามิเนต

       สีเทาแนวตั้ง ระยะตามแบบ

P16' ผนังปูนทาสีของเดิมผนังปกซายและขวาตกแตงผนังโครงไมเน้ือแข็ง กรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนต 8.40        ตร.ม. 1,350.00       11,340.00      340.00          2,856.00        14,196.00         

       ลายไมสีเชอรี่เดินรองเสนอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ 

       ซอนหลอด LED. ภายในพรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว ผนังสวนกลางกรุลามิเนตสขีาว ตามแบบ

P17 ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแตงผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตสีขาวและสีเทา 14.40      ตร.ม. 2,066.00       29,750.40      516.00          7,430.40        37,180.80         

      แนวตั้ง เดินรองเสนอลูมิเนียม 0.5 มม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ผนังสวนกลางกรุกระจกใสพนขาว

      หลัง 6 มม. ขางผนังซายและขวากรุลามิเนตสีฟาและสีเทาแนวตั้ง กรุทับกระจกใส 6 มม. พรอมบัว

      อลูมิเนียม 4 นิ้ว

P18 ซุมประตูผนังโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่เดินรองเสนอลูมิเนียม 28.50      ตร.ม. 1,170.00       33,345.00      230.00          6,555.00        39,900.00         

P19 ผนังตอนลางสูง 0.90 ม. กรุไมอัดยาง 6+4 มม. ปดผวิลามิเนตสีเทาออน เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 81.00      ตร.ม. 1,988.00       161,028.00    398.00          32,238.00      193,266.00       

      1.00 ซม.สีเงินผิวเงาตามแบบ พรอมราวมือจับชนิดอลูมิเนียมหุมแผนอะครีลิคไวนิล กวาง 14.00ซม.

P20 ตกแตงผนังโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่เดินรองเสนอลูมิเนียม 21.45      ตร.ม. 2,066.00       44,315.70      620.00          13,299.00      57,614.70         

      1.00 ซม. แนวตั้ง พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว สีดํา ผนังเหนือเคานเตอรธุรการ X-RAY โครงเหล็กชุบ

      สังกะสีกรุแผนยิปซั่มบอรด 9 มม.กรุทับไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไมและผนังกระจกเขียวใส

      10 มม. มีปายประชาสัมพันธตามแบบ



แบบ ปร.4   แผนท่ี  17  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P21 ตกแตงผนังหัวเตียงโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ ทํากลองสเตนเลส 7.20        ตร.ม. 2,730.00       19,656.00      310.00          2,232.00        21,888.00         

      ครอบแนวระบบไฟ กลางผนังกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. ดานขางผนังซายและขวาบุผาฝาย

P22 ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแตงผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตสีขาว เดินรองเสน 12.00      ตร.ม. 2,066.00       24,792.00      516.00          6,192.00        30,984.00         

      อลูมิเนียม 0.5 มม. สีเงินผิวเงา ผนังสวนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. ขางผนังซายและขวา

      กรุลามิเนตสีฟาและสีเทาแนวตั้ง พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว

P22' ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแตงผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตสีขาว เดินรองเสน 13.20      ตร.ม. 1,350.00       17,820.00      400.00          5,280.00        23,100.00         

       อลูมิเนียม 0.5 มม. สีเงินผิวเงา ผนังสวนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. ขางผนังซายและขวา

       กรุลามิเนตสีฟาและสีเทาแนวตั้ง กลางผนังกรุกระจกเงา 6 มม. พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว 

P23 ตกแตงผนังหัวเตียงหองสองกระเพาะโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ 13.80      ตร.ม. 2,730.00       37,674.00      310.00          4,278.00        41,952.00         

      ทํากลองสเตนเลสครอบแนวระบบไฟ กลางผนังกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.ดานขางผนังซายและ

      ขวาบุผาฝายแบงระยะตามแบบ และกรุลามิเนตลายไมหุมเสาทั้ง 2 ดาน

P24 ผนังปูนทาสีของเดิม ปดผิววอลลเปเปอรชนิดไวนิลสีขาวครีม 32.10      ตร.ม. 400.00         12,840.00      40.00            1,284.00        14,124.00         

P25 ตกแตงแผงทีวีโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ เดินเสนอลูมิเนียม 5.40        ตร.ม. 1,800.00       9,720.00        540.00          2,916.00        12,636.00         

      1.00 ซม. สีเงินผิวเงาแนวตั้ง และทําทอรอยสายไฟซอนดานในผนังทีวี ขางผนังซายและขวากรุกระจก

     ใสพนขาวหลัง 6 มม.

P26 ตกแตงแผงหลังเคานเตอรหองผาตัดโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ผนังสวนกลางกรุกระจกใส 19.50      ตร.ม. 1,680.00       32,760.00      500.00          9,750.00        42,510.00         

      พนขาว 6 มม. เดินเสนอลูมิเนียม 1.00 ซม.สีเงินผิวเงาแนวตั้ง ผนังดานซายและขวากรุลามิเนต

      ลายไมสีเชอรี่ ทํากลองวางของโครงไมกรุไมอัดปดผิวลามิเนตลายไมสีเชอรี่ และหุมเสาปูนของเดมิ

      โดยรอบทั้ง 4 ดานดวยลามิเนตลายไม คาดกลางลามิเนตสีทองแดงแนวตั้งตามแบบ



แบบ ปร.4   แผนท่ี  18  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P27 ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแตงผนังโครงไมเนื้อแข็ง กรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ 7.20        ตร.ม. 1,250.00       9,000.00        250.00          1,800.00        10,800.00         

      เดินรองเสนอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ดานขางกรุลามิเนตตอนลางสีเทาและ

      กระจกใสพนขาว หลัง 6 มม. พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว

P28 ตกแตงผนังหัวเตียงหองพักฟน ผนังตอนลางสูงจากพื้น 1.40 ม.โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. 49.80      ตร.ม. 1,110.00       55,278.00      165.00          8,217.00        63,495.00         

      ปดผวิลามิเนตลายไมคาดลามิเนตสีฟาระยะตามแบบ ทํากลองสเตนเลสครอบแนวระบบไฟ

      พรอมบัวพื้นอลูมิเนียม 4 นิ้ว

P29 ผนังตอนลางสูง 0.90 ม. กรุไมอัดยาง 6+4 มม. ปดผวิลามิเนตสีเทาออน เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 22.80      ตร.ม. 1,988.00       45,326.40      398.00          9,074.40        54,400.80         

      1.00 ซม.สีเงินผิวเงาตามแบบ พรอมราวมือจับชนิดอลูมิเนียมหุมแผนอะครีลิคไวนิลกวาง 14.00 ซม.

      ผนังปกซายและขวาทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตสีขาว คาดลามิเนตสเีทา

      แนวตั้ง และลามิเนตสฟีาตามแบบ ซอนหลอด LED. ภายใน

P29' ผนังโครงคราวเหล็กชุบสังกะสกีรุแผนยิปซั่มบอรด 9 มม.กรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไม 22.50      ตร.ม. 1,970.00       44,325.00      395.00          8,887.50        53,212.50         

      สีเชอรี่ พรอมประตูบานเลื่อนซอนภายในผนังกรุลามิเนตลายไมท้ัง 2 ดาน มีรางเลื่อนครบชุด

      ผนังตอนลางสูง 0.90 ม.กรุไมอัดยาง 6+4 มม.ปดผวิลามิเนตสีเทาออน เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม

      1.00 ซม. สีเงินผิวเงาตามแบบ พรอมราวมือจับชนิดอลูมิเนียมหุมแผนอะครีลิคไวนิลกวาง 14.00 ซม.

      ผนังปกซายและขวาทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตสีขาวคาดลามิเนตสีเทา

      แนวตั้ง และลามิเนตสฟีาตามแบบ ซอนหลอด LED ภายใน

P30 ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแตงผนังโครงไมเนื้อแข็ง กรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ 13.20      ตร.ม. 1,988.00       26,241.60      398.00          5,253.60        31,495.20         

      เดินรองเสนอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ดานขางกรุลามิเนตตอนลางสีเทาและ

      กระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. ทํากลองวางของกรุลามิเนตสีขาว พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว



แบบ ปร.4   แผนท่ี  19  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P30' ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแตงผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ 7.50        ตร.ม. 1,988.00       14,910.00      398.00          2,985.00        17,895.00         

      เดินรองเสนอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ทํากลองวางของกรุลามิเนตสีขาว และ

      ทําตูเก็บของโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมมีบานเลื่อนสลับ หนาบานกรุ

      ลามิเนตสีขาว พรอมบัวพื้นอลูมิเนียม 4 นิ้ว

P31 ผนังปูนทาสีของเดิม ตกแตงผนังโครงไมเนื้อแข็ง กรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ 18.00      ตร.ม. 1,988.00       35,784.00      398.00          7,164.00        42,948.00         

      เดินรองเสนอลูมิเนียม 1.00 ซม. สีเงินผิวเงา ระยะตามแบบ ดานขางผนังฝงซายและขวากรุลามิเนต

      ตอนลางสเีทาและกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. พรอมบัวอลูมิเนียม 4 นิ้ว

P32 ผนังปูนทาสีของเดิม ขางผนังดานซายและขวาทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ตกแตงลามิเนต 13.20      ตร.ม. 1,800.00       23,760.00      540.00          7,128.00        30,888.00         

      ลายไมสีเชอรี่และสีเทาแนวตั้ง กรุกลางกระจกใสพนขาว 6.00 มม.ผนังสวนกลางทําผนังแขวนทีวี

      โครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม เดินทอรอยสายระบบไฟใตผนังและทําชั้นวางของแบบลอย

      กรุลามิเนตสีขาว ภายในชองวางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

P33 ผนังปูนทาสีของเดิม ผนังสูงจากพื้น 1 ม.ทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.กรุกระจกเงา 6 มม. 15.30      ตร.ม. 1,170.00       17,901.00      230.00          3,519.00        21,420.00         

P34 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไม เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม. 18.30      ตร.ม. 1,250.00       22,875.00      250.00          4,575.00        27,450.00         

      สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.(แบง 5 ชองแนวนอนเวนรอง)

      ผนังสวนเหนือประตู กรุกระจกพนหลังขาว 6 มม.

P35 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 9.00        ตร.ม. 1,250.00       11,250.00      250.00          2,250.00        13,500.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. (แบง 5 ชองแนวนอนเวนรอง)

      ผนังสวนเหนือประตู กรุกระจกพนหลังขาว 6 มม.



แบบ ปร.4   แผนท่ี  20  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P36 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 8.55        ตร.ม. 1,250.00       10,687.50      250.00          2,137.50        12,825.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. (แบง 5 ชองแนวนอนเวนรอง)

      ผนังสวนเหนือหนาตาง กรุกระจกพนหลังขาว 6 มม.พรอมเคานเตอรโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง

      ปดผวิลามิเนตสีโอค คาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงา

P37 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 14.64      ตร.ม. 1,250.00       18,300.00      250.00          3,660.00        21,960.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.(แบง 5 ชองแนวนอนเวนรอง)

      ผนังสวนเหนือหนาตาง กรุกระจกพนหลังขาว 6 มม. พรอมเคานเตอร โครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง

      ปดผวิลามิเนตสีโอคคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงา (หนาตางบานเลื่อนสลบัเจาะใหม)

P38 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 28.20      ตร.ม. 1,250.00       35,250.00      250.00          7,050.00        42,300.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. (แบง 5 ชองแนวนอนเวนรอง)

      ผนังสวนเหนือประตู กรุกระจกพนหลังขาว 6 มม.

P39 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไมดานบนติดกระจกใส 8 มม. 15.48      ตร.ม. 1,250.00       19,350.00      250.00          3,870.00        23,220.00         

P40 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดอัด 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 15.45      ตร.ม. 1,250.00       19,312.50      250.00          3,862.50        23,175.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. (แบง 5 ชองแนวนอนเวนรอง)

      ผนังสวนเหนือประตู กรุกระจกพนหลังขาว 6 มม.

P41 ผนังปูนทาสีของเดิมขางผนังทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ตกแตงลามิเนตสีฟา, สีขาว และ 10.95      ตร.ม. 1,800.00       19,710.00      540.00          5,913.00        25,623.00         

      สีเทาแนวตั้ง ซอนหลอด LED. ภายในผนังสวนกลางทําผนังแขวนทีวีโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนต

      ลายไม เดินทอรอยสายระบบไฟใตผนังและทําชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในชองวางกรุ

      กระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.



แบบ ปร.4   แผนท่ี  21  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P42 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตสีขาวสลับเทาเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม0.5ซม. 19.41      ตร.ม. 1,250.00       24,262.50      250.00          4,852.50        29,115.00         

      สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุ กระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. (แบง 4 ชองแนวนอนเวนรอง)

      สวนผนังตรงประตูติดต้ังโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตสีเทาเขมสลับขาว เวนรอง

P43 ตกแตงผนังหัวเตียงโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ ทํากลองสเตนเลส 11.55      ตร.ม. 2,750.00       31,762.50      690.00          7,969.50        39,732.00         

      ครอบแนวระบบไฟกลางผนังปดผิวลามิเนตสฟีาพรอมติดตั้งโคมไฟทําหัตถการ(แบบกลองหรือแบบโคม)

P44 ตกแตงผนังหัวเตียงโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ ทํากลองสเตนเลส 12.00      ตร.ม. 2,750.00       33,000.00      690.00          8,280.00        41,280.00         

      ครอบแนวระบบไฟกลางผนังปดผิวลามิเนตสฟีาพรอมติดตั้งโคมไฟทําหัตถการ(แบบกลองหรือแบบโคม)

P45 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตสีขาวสลับเทาเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม0.5ซม. 19.86      ตร.ม. 1,250.00       24,825.00      250.00          4,965.00        29,790.00         

      สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. (แบง 4 ชองแนวนอนเวนรอง)

      สวนผนังตรงประตูติดต้ังโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ปดผวิลามิเนตสีเทาเขมสลับขาว เวนรอง

P46 ผนังตรงประตูติดตั้งโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตสีเทาเขมสลับขาวเวนรอง 7.17        ตร.ม. 1,250.00       8,962.50        250.00          1,792.50        10,755.00         

P47 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยางหนา 4 มม.ปดผวิลามิเนตลายไมตอนบนติดตั้งกระจกหนา 8 มม. 14.70      ตร.ม. 3,066.00       45,070.20      920.00          13,524.00      58,594.20         

      ตลอดแนว พรอมติดวัสดุไมสังเคราะหฉลุลายหนา 1.00 ซม.ดานหนาทําตูเก็บเอกสาร ประกอบแบบ

      Knock-Down หนาบานเปดคูไม PB ทําสีพนขาว

P48 ผนังปูนทาสีของเดิมขางผนังทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ตกแตงลามิเนตสีฟา, สีขาวและ 10.35      ตร.ม. 1,800.00       18,630.00      540.00          5,589.00        24,219.00         

      สีเทาแนวตั้ง ซอนหลอด LED. ภายในผนังสวนกลางทําผนังแขวนทีวีโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนต

      ลามิเนตลายไมเดินทอรอยสายระบบไฟใตผนังและทําชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา

      ภายในชองวางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.



แบบ ปร.4   แผนท่ี  22  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P49 ผนังปูนทาสีของเดิมขางผนังทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ตกแตงลามิเนตสีฟา, สีขาวและ 11.40      ตร.ม. 1,800.00       20,520.00      540.00          6,156.00        26,676.00         

      สีเทาแนวตั้ง ซอนหลอด LED. ภายในผนังสวนกลางทําผนังแขวนทีวีโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนต

      ลายไม เดินทอรอยสายระบบไฟใตผนังและทําชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในชองวาง

      กรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

ติดต้ังราวสเตนเลสกันตก 15.40      ม. 650.00         10,010.00      200.00          3,080.00        13,090.00         

P50 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 11.19      ตร.ม. 1,465.00       16,393.35      220.00          2,461.80        18,855.15         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. ดานซายปดผิวลามิเนตสีเทาเขม

      เดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ 

P51 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตสีเทาเขมเดนิรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 7.80        ม. 1,465.00       11,427.00      220.00          1,716.00        13,143.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางปดผวิลามิเนตสีฟาตามแบบ 

P52 ผนังขางผนังทําโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ตกแตงลามิเนตสีฟา, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง 77.40      ตร.ม. 1,800.00       139,320.00    540.00          41,796.00      181,116.00       

      ซอนหลอด LED. ภายในผนังสวนกลางทําผนังแขวนทีวีโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม

      เดินทอรอยสายระบบไฟใตผนังและทําชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในชองวางกรุ

      กระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

P53 ผนังขางผนังทําโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ตกแตงลามิเนตสีโอคและะสเีทาแนวตั้ง ตอนกลาง 81.00      ตร.ม. 1,800.00       145,800.00    540.00          43,740.00      189,540.00       

      ติดกระจกพนขาว สวนผนังกลางผนังทําโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ตกแตงลามิเนตสีขาวสลับ

      เทาและกระจกพนขาว



แบบ ปร.4   แผนท่ี  23  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P54 ผนังขางผนังทําโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ตกแตงลามิเนตสีฟา, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง 14.70      ตร.ม. 1,800.00       26,460.00      540.00          7,938.00        34,398.00         

      ซอนหลอด LED. ภายในผนังสวนกลางทําผนังแขวนทีวีโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม

      เดินทอรอยสายระบบไฟใตผนังและทําชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในชองวางกรุกระจก

      ใสพนขาวหลัง 6 มม.

P55 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 18.42      ตร.ม. 4,250.00       78,285.00      850.00          15,657.00      93,942.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.ดานซายและบนกรุกระจกพนหลังขาว

P56 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 10.80      ตร.ม. 1,250.00       13,500.00      250.00          2,700.00        16,200.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

P57 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 20.37      ตร.ม. 1,250.00       25,462.50      250.00          5,092.50        30,555.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

P58 เคานเตอรโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัด 4 มม.ปดผวิลามิเนตสีโอคเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 7.05        ตร.ม. 1,250.00       8,812.50        250.00          1,762.50        10,575.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนลางกรุผนังและเสาโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไม

      เดินเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ

P59   เคานเตอรโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตสีโอคเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม. 8.25        ตร.ม. 1,250.00       10,312.50      250.00          2,062.50        12,375.00         

         สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนลางกรุผนังและเสาโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัด 4 มม.ปดผวิลามิเนต

         ลายไมเดินเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม. สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ



แบบ ปร.4   แผนท่ี  24  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P60    ผนังขางผนังทําโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม.ตกแตงลามิเนตสีเทาเขม,สีขาวเดนิเสนอลูมิเนียม 11.40      ตร.ม. 1,800.00       20,520.00      540.00          6,156.00        26,676.00         

         0.5 ซม. ภายในผนังสวนกลางทําผนังแขวนทีวีโครงไมกรุไมอัดยางปดผิวลามิเนตลายไม เดินทอรอย

         สายระบบไฟใตผนังและทําชั้นวางของแบบลอยกรุลามิเนตสีเทา ภายในชองวางกรุกระจกใสพนขาว

         หลัง 6 มม.

P61    ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 14.70      ตร.ม. 1,250.00       18,375.00      250.00          3,675.00        22,050.00         

         ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

P62    ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 6.30        ตร.ม. 1,250.00       7,875.00        250.00          1,575.00        9,450.00           

         ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม.

P63    ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 14.16      ตร.ม. 1,250.00       17,700.00      250.00          3,540.00        21,240.00         

         ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. ผนังดานขวากรุกระจกพนหลังขาว

P63.1 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม. 9.30        ตร.ม. 1,250.00       11,625.00      250.00          2,325.00        13,950.00         

         สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. 

 P64   ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 11.01      ตร.ม. 1,250.00       13,762.50      250.00          2,752.50        16,515.00         

         ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. ผนังดานขวากรุกระจกพนหลังขาว

P64.1 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 6.39        ตร.ม. 1,250.00       7,987.50        250.00          1,597.50        9,585.00           

         ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. 

P65 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมเดินรองคาดเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงิน 7.20        ตร.ม. 1,250.00       9,000.00        250.00          1,800.00        10,800.00         

      ผิวเงาระยะตามแบบ ตอนกลางกรุกระจกใสพนขาวหลัง 6 มม. พรอมบานกระจกเงา



แบบ ปร.4   แผนท่ี  25  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

P66 ผนังโครงไมเนื้อแข็งกรุกระจกพนหลังขาวกรอบเดินเสนอลูมิเนียม 0.5 ซม.สีเงินผิวเงาระยะตามแบบ 8.55        ตร.ม. 840.00         7,182.00        126.00          1,077.30        8,259.30           

P67 ตกแตงผนังหัวเตียงโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ ทํากลองสเตนเลส 23.04      ตร.ม. 1,988.00       45,803.52      398.00          9,169.92        54,973.44         

      ครอบแนวระบบไฟกลางผนังกรุกระจกพนหลังขาว

P68 ผนังขางผนังทําโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ตกแตงลามิเนตสีฟา, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง 15.18      ตร.ม. 1,800.00       27,324.00      540.00          8,197.20        35,521.20         

      ภายในผนังสวนกลางกรุกระจกพนหลังขาว

P69 ผนังขางผนังทําโครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ตกแตงลามิเนตสีฟา, สีขาวและสีเทาแนวตั้ง 16.80      ตร.ม. 1,800.00       30,240.00      540.00          9,072.00        39,312.00         

      ภายในผนังสวนกลางกรุกระจกพนหลังขาว

P70 ตกแตงผนังหัวเตียงโครงไมเน้ือแข็งกรุไมอัดยาง 4 มม. ปดผวิลามิเนตลายไมสีเชอรี่ 17.10      ตร.ม. 1,988.00       33,994.80      398.00          6,805.80        40,800.60         

      ทํากลองสเตนเลสครอบแนวระบบไฟกลางผนังกรุกระจกพนหลังขาว

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 3  เปนเงิน 3,045,505.69    



แบบ ปร.4   แผนท่ี  26  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

4 งานปายประจําอาคาร -              -               -               -               749,500.00       

5 งานตกแตงภายนอกอาคาร

ระแนงอลูมิเนียมสวนระเบียงชั้น 2  1            ชุด 66,000.00     66,000.00      -               -               66,000.00         

หลังคาคลุมระเบียงชั้น 2  ขนาด 1.55 ม. x 3.55 ม. 1            ชุด 13,756.00     13,756.00      -               -               13,756.00         

หนาตางระเบียงชั้น 2  ขนาด 1.20 ม. x 2.20 ม. 4            ชุด 6,600.00       26,400.00      -               -               26,400.00         

หนาตางระเบียงชั้น 4  ขนาด 1.20 ม. x 3.20 ม. 5            ชุด 9,600.00       48,000.00      -               -               48,000.00         

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 5  เปนเงิน 154,156.00      



แบบ ปร.4   แผนท่ี  27  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

6 งานวัสดุพรางแสง

6.1 มานรอบเตียงคนไข

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 4.50 ม. x 2.80 ม. ชั้น 1 9            ชุด 20,735.00     186,615.00    -               -               186,615.00       

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 7.90 ม. x 2.80 ม. ชั้น 2 5            ชุด 34,858.00     174,290.00    -               -               174,290.00       

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 3 หองไตเทียม 16          ชุด 27,781.00     444,496.00    -               -               444,496.00       

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 3 หองพิเศษ 2            ชุด 27,781.00     55,562.00      -               -               55,562.00         

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 3 หองแผนกติดเชื้อ 1            ชุด 27,781.00     27,781.00      -               -               27,781.00         

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 3 หองพิเศษ ICU 1,2,3,4 4            ชุด 27,781.00     111,124.00    -               -               111,124.00       

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 หองคลอด 1,2 2            ชุด 27,781.00     55,562.00      -               -               55,562.00         

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 หองคลอด 3            ชุด 27,781.00     83,343.00      -               -               83,343.00         

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 หองพักรวม 8            ชุด 27,781.00     222,248.00    -               -               222,248.00       

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 หองตรวจ 2            ชุด 27,781.00     55,562.00      -               -               55,562.00         

มานรอบเตียงคนไข มานจีบตาไก ผากันไฟ ขนาด 6.18 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 หองพิเศษ 1 - 6 6            ชุด 27,781.00     166,686.00    -               -               166,686.00       

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 6.1 1,583,269.00    



แบบ ปร.4   แผนท่ี  28  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

6.2 มานจีบมือพลักผาทึบ ( ตรงระเบียงหองพิเศษ )

มานจับมือพลิก ผาทึบ (ตรงระเบียงหองพิเศษ) ขนาด 4.00 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 6            ชุด 18,931.00     113,586.00    -               -               113,586.00       

มานจับมือพลิก ผาทึบ (ตรงระเบียงหองพิเศษ) ขนาด 4.00 ม. x 2.80 ม. ชั้น 4 หองพยาบาล 1            ชุด 18,931.00     18,931.00      -               -               18,931.00         

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 6.2 132,517.00      

6.3 มานมวนระบบโซดึง

มานมวนระบบโซดึง ผา STYLE AS ขนาด 1.80 ม. x 2.10 ม. ชั้น 1 6            ชุด 2,500.00       15,000.00      -               -               15,000.00         

มานมวนระบบโซดึง ผา STYLE AS ขนาด 2.50 ม. x 2.10 ม. ชั้น 1 1            ชุด 2,500.00       2,500.00        -               -               2,500.00           

มานมวนระบบโซดึง ผา STYLE AS ขนาด 2.45 ม. x 2.60 ม. ชั้น 1 2            ชุด 2,500.00       5,000.00        -               -               5,000.00           

มานมวนระบบโซดึง ผา STYLE AS ขนาด 1.60 ม. x 2.30 ม. ชั้น 1 1            ชุด 2,500.00       2,500.00        -               -               2,500.00           

มานมวนระบบโซดึง ผา STYLE AS ขนาด 1.30 ม. x 1.90 ม. ชั้น 2 4            ชุด 2,500.00       10,000.00      -               -               10,000.00         

มานมวนระบบโซดึง ผา STYLE AS ขนาด 1.38 ม. x 2.20 ม. ชั้น 2 2            ชุด 2,500.00       5,000.00        -               -               5,000.00           

มานมวนระบบโซดึง ผา STYLE AS ขนาด 1.55 ม. x 2.20 ม. ชั้น 2 2            ชุด 2,500.00       5,000.00        -               -               5,000.00           

มานมวนระบบโซดึง ผา STYLE AS ขนาด 1.00 ม. x 2.20 ม. ชั้น 2 2            ชุด 2,500.00       5,000.00        -               -               5,000.00           

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 6.3 50,000.00        

รวมคาวัสดุและคาแรง ขอ 6  เปนเงิน 1,765,786.00    



แบบ ปร.4   แผนท่ี  29  ใน  29  แผน

                                                                       แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน  และราคา (BOQ.)

งาน โครงการกอสรางอาคารผูปวยนอก 4 ชั้น ระยะที่ 3 เปนงานตกแตงภายในและครุภัณฑประจําอาคารของ รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี ประจําปงบประมาณ  2562 ( เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 )

สถานท่ีกอสราง รพ.คายสุรศกัดิ์มนตรี มทบ.32  จว. ล.ป. ผูประมาณการ จ.ส.อ.บุญธรรม  ประสม  ประมาณการเม่ือ

รายละเอียดรายการงานกอสราง แบบเลขที่ 192 ( แบบหนวย ) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ

    ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน รวมเปนเงิน  

คาวัสดุ คาแรงงาน

รวมคาวัสดุและคาแรง ( ยกเวนขอ 1, ขอ 4 และขอ 6 ) 7,286,631.69     -               7,286,631.69    

คา FACTOR  F 5,000,000.00     -               1.2968            

รวมเงิน 10,000,000.00    -               9,449,303.98    

ขอ 1 1.3003          -               7,003,755.00    

ขอ 4 1.2943          749,500.00      

ขอ 6 1.29756 1,765,786.00    

รวมเปนเงิน 18,968,300    18,968,300.00  (ปดเศษ)

44.98-               

ผูประมาณการ จ.ส.อ. ..................................................... ตําแหนง นายงาน ผยย.มทบ.32

ขอรับรองวาตรวจถูกตอง พ.ท. .......................................................... ตําแหนง ฝยย.มทบ.32

ตรวจถูกตอง พ.อ. .......................................................... ตําแหนง หก.กกบ.มทบ.32

คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจสอบแลว

พ.ต. ........................................................... ประธานกรรมการกําหนดราคากลาง ร.ท. ............................................................ กรรมการกําหนดราคากลาง

พ.ต. ........................................................... รองประธานกรรมการกําหนดราคากลาง ร.ท. ............................................................ กรรมการกําหนดราคากลาง

ร.ท.หญิง  ................................................... กรรมการกําหนดราคากลาง

วันที.่............... เดือน ...................................... ป ..................


