
Page 1 of 5

ก ำหนดรำคำกลำง    โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมบ้ำนพักขำ้รำชกำร ดำ่นศุลกำกรท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่

สถำนทีก่่อสร้ำง      เลขที ่77/6 หมู่ที ่1  ต.ทุง่ต ำเสำ  อ ำเภอหำดใหญ่  จังหวัดสงขลำ แบบเลขที ่34056

เจ้ำของโครงกำร     ดำ่นศุลกำกรท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่   กรมศุลกำกร
เสนอรำคำโดย........................................................................................... เมื่อวนัที่..............................................................................

รวมค่ำวัสดุ

รำคำหน่วยละ จ ำนวนเงิน รำคำหน่วยละ จ ำนวนเงิน และแรงงำน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 งำนปรับปรุงและซ่อมแซมห้องชั้นที ่2,3,4

งานร้ือถอนกระเบือ้งพืน้ห้องน้้า 81.00     ตร.ม ร้ือ+ขนไป

งานร้ือถอนกระเบือ้งพืน้ห้องครัว 130.00    ตร.ม ร้ือ+ขนไป

งานร้ือถอนกระเบือ้งผนังห้องน้้า 510.00    ตร.ม ร้ือ+ขนไป

งานร้ือถอนกระเบือ้งพืน้ระเบียง 270.00    ตร.ม ร้ือ+ขนไป

งานร้ือถอนกระเบือ้งผนังห้องครัว+เคาร์เตอร์ 420.00    ตร.ม ร้ือ+ขนไป

งานร้ือถอนฝ้าเพดานห้องน้้า (ที-บาร์) 81.00     ตร.ม ร้ือ+ขนไป

งานปูกระเบือ้งพืน้ห้องน้้า (เซรามิค 8X8 นิ้ว ชนิดกนัล้ืน) 81.00     ตร.ม

งานบุกระเบือ้งผนังห้องน้้า (เซรามิค 8X8 นิ้ว ชนิดสีเรียบ) 510.00    ตร.ม

งานปูกระเบือ้งพืน้ห้องครัว (เซรามิค 8X8 นิ้ว ชนิดสีเรียบ) 130.00    ตร.ม

งานบุกระเบือ้งพืน้ห้องครัว (เซรามิค 8X8 นิ้ว ชนิดสีเรียบ) 420.00    ตร.ม

งานปูกระเบือ้งพืน้ระเบียง (เซรามิค 8x8 นิ้ว ชนิดสีเรียบ) 270.00    ตร.ม

รวมงำนปรับปรุงและซ่อมแซมห้องชั้นที ่2,3,4

แบบ ปร.4(ก)

ล ำดับ
ที่

รำยกำร หมำยเหตุ

ค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำน

หน่วยจ ำนวน

6. BOQ ปรับปรงุซอ่มแซมบา้นพักดา่นศลุกากรทา่อากาศยานหาดใหญ ่2564
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2 งำนเปลี่ยนฝ้ำเพดำนห้องน้ ำ

งานเปล่ียนฝ้าเพดาน ชนิดทีบาร์ โครงคร่าว TG 90.00     ตร.ม

3 งำนเปลี่ยนดวงโคมไฟฟ้ำ

ดวงโคม LED T8 9วัตต์ (ยาว 60 ซ.ม.) ติดเพดาน 134.00    ชุด รวมค่าร้ือ

ดวงโคม LED T8 16วัตต์ (ยาว 120 ซ.ม.) ติดเพดาน 134.00    ชุด รวมค่าร้ือ

รวมงำนเปลี่ยนดวงโคมไฟฟ้ำ

4 งำนเปลี่ยนบำนเกล็ดหน้ำต่ำง

น1 บานเกล็ดขนาด 2.30x1.20 เมตร (3 ช่อง) พร้อม มุ้งลวด 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

น2 บานเกล็ดขนาด 1.55x1.20 เมตร (2 ช่อง) พร้อม มุ้งลวด 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

น3 บานเกล็ดขนาด 0.70x1.00 เมตร (1 ช่อง) พร้อม มุ้งลวด 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

น4 บานเกล็ดขนาด 0.70x088-0.95 เมตร (1 ช่อง) พร้อม มุ้งลวด 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

รวมงำนเปลี่ยนบำนเกล็ดหน้ำต่ำง
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5 งำนเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ

โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบหม้อน้้าติดผนัง 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

อา่นล้างหน้าเคลือบสี ชนิดแขวนผนัง 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

ฝักบัวอาบน้้าสายออ่น 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

กอ๊กน้้า 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

กระจกเงาขนาด 0.45x0.80 กรอบบานอลูมิเนียม 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

ตะแกรงน้้าทิง้ 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

ปรับปรุงท่อ-ประสานท่อเมนภายใน 30.00     ชุด รวมค่าร้ือ

6 งำนเปลี่ยนอุปกรณ์ประตู (ลูกบดิประตู - บำนพับ - กลอนประตู) 1.00       งาน

งานเปล่ียนลูกบิดประตู 60.00     ชุด รวมค่าร้ือ

งานเปล่ียนกลอนประตู 60.00     ชุด รวมค่าร้ือ

งานปรับ-เปล่ียนบานพบัประตู 60.00     บาน รวมค่าร้ือ
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7 งำนทำสีภำยนอกอำคำรทัง้หมด (ยกเวน้ส่วนพ้ืนทีภ่ำยในห้องพัก)

ฉดีล้างท้าความสะอาดผนังเดิม 3,200.00 ตร.ม

โป๊ะซ่อมแซมผิวผนังเดิม 2.00       กระป๋อง

ทาสีรองพืน้ปูนเกา่(ใช้น้้ายารองพืน้ปูนเกา่1เทีย่ว) 3,200.00 ตร.ม

ทาสีทับหน้าด้วยสีอะครีลิค 100% (ใช้สีเกรดพรีเมี่ยม 2 เทีย่ว) 3,200.00 ตร.ม

รวมงำนทำสีภำยนอกอำคำรทัง้หมด 

8 งำนทำสีรัว้อำคำร ( ทำสีเฉพำะแนวรัว้ติดถนนด้ำนหน้ำ)

ฉดีล้าง-ท้าความสะอาดผนังเดิม 210.00    ตร.ม

ท้าความสะอาดผนังเดิม(ผนังลวดตาขา่ย) 45.00     ตร.ม

ทาสีน้้ามัน (ในส่วนร้ัวลวดตาขา่ย) 45.00     ตร.ม

ทาสีรองพืน้ปูนเกา่(ใช้น้้ายารองพืน้ปูนเกา่1เทีย่ว) 210.00    ตร.ม

ทาสีทับหน้าด้วยสีอะครีลิค 100% (ใช้สีเกรดพรีเมี่ยม 2 เทีย่ว) 210.00    ตร.ม

รวมงำนทำสีรัว้อำคำร
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Page 5 of 5

ก ำหนดรำคำกลำง    โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมบ้ำนพักขำ้รำชกำร ดำ่นศุลกำกรท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่

สถำนทีก่่อสร้ำง      เลขที ่77/6 หมู่ที ่1  ต.ทุง่ต ำเสำ  อ ำเภอหำดใหญ่  จังหวัดสงขลำ แบบเลขที ่34056

เจ้ำของโครงกำร     ดำ่นศุลกำกรท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่   กรมศุลกำกร
เสนอรำคำโดย........................................................................................... เมื่อวนัที่..............................................................................

รวมค่ำวัสดุ

รำคำหน่วยละ จ ำนวนเงิน รำคำหน่วยละ จ ำนวนเงิน และแรงงำน

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

แบบ ปร.4(ก)

ล ำดับ
ที่

รำยกำร หมำยเหตุ

ค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำน

หน่วยจ ำนวน

9 งำนซ่อมประตูทำงเข้ำ-ออก   ( บริเวณรัว้เข้ำบำ้นพัก ) 2.00       บาน

ขดั-ท้าความสะอาด ประตูร้ัวเหล็ก 60.00     ตร.ม

ทาสีน้้ากนัสนิม  1  เทีย่ว 60.00     ตร.ม

ทาสีน้้ามันทับหน้า  2  เทีย่ว 60.00     ตร.ม

ซ่อมแซม-ปรับปรุง ประตูล้อบานเล่ือน (เปล่ียนล้อเล่ือนรับบานประตู) 2.00       บาน

รวมงำนซ่อมประตูทำงเช้ำ-ออก 

10 งำนปรับปรุงปอ้มยำม ( ทำสีปอ้มยำมภำยนอก ) 1.00       หลัง

ฉดีล้าง-ท้าความสะอาดผนังเดิม 70.00     ตร.ม

ทาสีรองพืน้ปูนเกา่(ใช้น้้ายารองพืน้ปูนเกา่1เทีย่ว) 70.00     ตร.ม

ทาสีทับหน้าด้วยสีอะครีลิค 100% (ใช้สีเกรดพรีเมี่ยม 2 เทีย่ว) 70.00     ตร.ม

รวมงำนปรับปรุงปอ้มยำม ( ทำสีปอ้มยำมภำยนอก )

รวมรำคำงำนต้นทุนทัง้สิ้น
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