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รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจัดซ้ือ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM 

...................................................................................................................................... 

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สินรอ
การขาย ทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จำนวน 3 หลัง หมู่บ้านวิสต้า อเวนิว วัชรพล รหัสทรัพย์ DEBKKTH0274 บ้านเลขที่ 29/9 โฉนดเลขที่ 
12793, รหัสทรัพย์ DDBKKTH0201 บ้านเลขที่ 29/28 โฉนดเลขที่ 12812 และ รหัสทรัพย์ DDBKKTH0208 บ้านเลขที่ 29/39 
โฉนดเลขที่ 12823 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ให้มีสภาพพร้อมอยู่พร้อมใช้ 
ดังนั้น BAM จึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างเหมาในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขายของ BAM  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
1.1 ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
1.2 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
1.3 ต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนงยื่นซองเสนอราคาตามวันและเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน 
1.4 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของ BAM และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ

ผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ BAM  
2. ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 

2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแต่ละหลัง/ห้อง ตามรายการปริมาณขอบเขตงานและใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่แนบ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักวิศวกรรม 

2.2 กำหนดงวดการส่งมอบงานและชำระเงินตามข้อกำหนดในสัญญา 
2.3 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา และรับผิดชอบค่าประกัน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ระหว่างดำเนินการปรับปรุง 
2.4 รับประกันผลงาน 1 ปี นับถัดจากวันที่ BAM ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายถูกต้องครบถ้วน 
2.5 ตารางแสดงปริมาณงานและราคานี้เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคา/ผู้รับจ้าง

จะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบ ตารางแสดงปริมาณงานและราคาและหน้างาน
จริง โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า ตารางแสดงปริมาณงานและราคานั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจาก
หลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้ประสงค์จะเสนอราคา/ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์
โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นให้ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง 

2.6 การจัดซื้อหรือการจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินค้าหรือบริการที่ยังไม่ได้รับ
มอบ แต่ไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท ทั้งนี้อยู่ในอยู่ในอำนาจของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างปรับเพิ่ม/ลด ได้ตาม
ความเหมาะสม 

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
ภายในไม่เกิน 60 วันทำการ นับถดัจากวันลงนามในสัญญา 

4. เง่ือนไขและข้อสงวนสิทธิ์ 
BAM เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด ในการพิจารณาตัดสินของ BAM ให้ถือเป็น

ที่สุดและขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการสืบราคาในครั้งนี้ได้ โดยผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ในการ
ฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
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5. รายละเอียดที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการจัดจ้าง 

5.1 ใบสรุปการเสนอราคางานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาแต่ละหลัง (BOQ.) 
5.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ก่อนวันลงนามในสัญญาไม่เกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ใน

กรณีที่เอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อ BAM ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้อยู่ในอำนาจการวินิจฉัยของ BAM ที่
จะรับผู้เสนอราคารายนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ BAM อาจเรียก
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร 

6. รายละเอียดการจัดจ้าง และจัดท าสัญญา 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจาก BAM จะต้องทำสัญญาตามรูปแบบของ BAM ภายในกำหนดเวลา 7 วันทำการ นับ

ถัดจากวันที่ BAM แจ้งผลการคัดเลือก โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการประกอบการทำสัญญาส่งมอบ
ให้ BAM ประกอบด้วย 
6.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล ที่ออกให้ก่อนวนัลงนามในสัญญาไม่เกิน 3 เดอืน 
6.2 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ 
6.4 กรณีมอบอำนาจ 

6.4.1 หนังสือมอบอำนาจให้เปน็ผู้ลงนามในสัญญาจากผู้มีอำนาจของนติิบุคคลนั้น ซ่ึงตดิอากรแสตมป์ตาม
กฎหมาย 

6.4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 
6.5 หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างทัง้หมด โดยใช้หลักประกนัสัญญา

อย่างใดอย่างหนึ่งตามดังต่อไปนี ้
6.5.1 เช็ค หรือ ดราฟท์ ที ่ธนาคารพาณิชย์สั่งจ่ายให้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 

(มหาชน) (แคชเชียร์เช็ค) ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ ดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่
ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ 

6.5.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ 
6.6 อากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนยจ์ุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 
6.7 อื่นๆตามที่ BAM กำหนด (ถ้าม)ี 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
BAM จะจ่ายเงินค่าซื้อ/ค่าจ้างให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เป็นรายครั้งเดียวเต็มจำนวน ภายใน 30 วัน นับถัดจาก

วันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับมอบการซ้ือ/การจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องวางบิลค่า
พัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ BAM จะได้สั่งจ่ายเช็คตามรอบ ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน ซึ่งผู้ขาย/
ผู้รับจ้าง สามารถติดต่อขอรับเช็คได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพระรามที่ 3 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 02-626-2626 , 02-
626-2627 

8. หลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ใช้เกณฑ์ราคา เป็นหลัก 









1 ช่ือโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"

2 วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บาท

3 ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 3 หลัง

4 ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี บาท

5 บัญชีประมาณการราคา

5.1 แบบสรุปประเมินมูลค่างานปรับปรุงอาคาร (ปร.6)

5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4)

5.3 -

5.4 -

6 รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

6.1

6.2 นายโรมรันต์ จันทร์กลม ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 3

6.3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างการปรับปรุงซ่อมแซม

ท่ีมีวงเงิน 500,000 บาท ข้ึนไป

1,050,000.00

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล
ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3

17 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 1,050,000.00

นางฐานิยา ลัคนาพรวิสิฐ

นายณัษฐพงษ์ รุจิศักด์ิเดโช เจ้าหน้าท่ี 7

ผู้อ านวยการฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3
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ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DE-BKK-TH-0274 เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 3 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/9 โฉนดเลขท่ี 12793
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต/อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

1

1 งาน - - 1,000          1,000          

1 งาน 5,000 1,500 6,500          6,500          

3 เมตร 500             200             700             2,100          

3 ตร.ม. 600             200             800             2,400          

5 เมตร 150 50 200             1,000          

13 ตร.ม. 1,200 300 1,500          19,500        

6 เมตร 450 50 500             3,000          

6 เมตร 450 50 500             3,000          

20 ตร.ม. 200             150             350             7,000          ราคากลางชุด B

7 ตร.ม. 21 10 31               217             

7 ตร.ม. 25 10 35               245             

1 ชุด 1,000          200             1,200          1,200          

1 ชุด 350 150 500             500             

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

4 ชุด 259 100 359             1,436          

3 จุด 800             200             1,000          3,000          

1 ชุด 500             30               530             530             

1 ชุด 150             50               200             200             

20 ตร.ม. 300             100             400             8,000          

2

35 ตร.ม. 270             80               350             12,250        
พร้อมท าช่อง 
Service

3 ชุด 470 100 570             1,710          หลอด LED

1 ชุด 259 100 359             359             

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

ช้ัน 1

ป้ายเลขท่ี (ตามแบบ)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

ท่ีจอดรถ+เฉลียงหน้าบ้าน

ประตูร้ัวเหล็กบานเล่ือน ล้อและบูท สแตนเลส พร้อมทาสี

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

กระเบ้ืองเซรามิคปูพ้ืน ขนาด 12x12 น้ิว (บันไดหน้าบ้าน+
เฉลียงหน้าบ้าน+ม้าน่ัง) พร้อมค้ิว PVC กันล่ืน รวมปูนทราย

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก/แก้ว หัวเสา ขนาด 18 W. 
พร้อมอุปกรณ์

กระด่ิงสัญญาน อุปกรณ์ครบชุด พร้อมเดินสายและสวิทซ์

เต้ารับคู่ ชนิดมีสายดิน (พร้อมกล่องกันน้ าแบบฝัง)

งานทรายหยาบทับหน้าดิน (สูงอย่างน้อย 0.10 ม.)

ขอบคันหิน

แผ่น Geotextile (non woven)

ก๊อกน้ าสนาม (ชนิดมีท่ีเสียบสายยาง)

ร้ัว เหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสี

ตะแกรงเหล็กฉีกหนา 1.6-2.3 มม. (ร้ัว)

งานติดต้ังโครงหลังคาเหล็กกล่องพร้อมหลังคาแผ่นเหล็กรีด
ลอน (เมทัลชีท) (รวมอุปกรณ์, แผ่นเหล็กครอบชนผนัง 
(Flashing) และครอบต่างๆในการติดต้ังครบชุด)

รางน้ าฝนไวนิล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

โซ่ระบายน้ าฝน

ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ หลอด LED ทรงกลม 9 W.

เดินสายไฟฟ้า (THW) เดินสายร้อยท่อ PVC ฝังผนัง ขนาด 
2x1.5 ตร.มม. (สวิทซ์/ดวงโคม)

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครง
คร่าวโลหะชุบสังกะสี

ห้องโถง+ห้องครัว

ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ หลอด LED ทรงกลม 9 W.

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

ฝ้ากระเบ้ืองซีเมนต์เส้นใยหินแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี



หนา้ที ่ 2/5

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DE-BKK-TH-0274 เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 3 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/9 โฉนดเลขท่ี 12793
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต/อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

10 ชุด 80               30               110             1,100          
1 ชุด 80               30               110             110             
5 ชุด 120             30               150             750             
1 ชุด 150             30               180             180             
1 ชุด 150             30               180             180             

1 ชุด 4,590 250 4,840 4,840          

3

20 ตร.ม. 370             150             520             10,400        รวมปูนทราย

3 ตร.ม. 370             150             520             1,560          รวมปูนทราย

3 ตร.ม. 300             80               380             1,140          

1 ชุด 360 100 460             460             หลอด LED

1 ชุด 300 100 400 400             

1 ชุด 250 50 300 300             

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800          แบบเดิม

1 ชุด 380 100 480 480             

1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500          

1 ชุด 150 50 200 200             

1 ชุด 600 100 700 700             

1 ชุด 300 100 400 400             

1 ชุด 300 100 400 400             

1 ชุด 350 50 400 400             ก็อกน้ าล้างพ้ืน

2 ชุด 150             30               180 360             

1 ชุด 4,590 250 4,840 4,840          

4

17 ตร.ม. 200             150             350             5,950          

2 ตร.ม. 300             100             400             800             

Stop Vale แบบสองทาง

ท่ีใส่กระดาษช าระ เซรามิก (สีขาว)

ท่ีวางสบู่ เซรามิก (สีขาว)

ก็อกน้ าผนังก้านปัดโครเม่ียม

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว
สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง

ตะแกรงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน

พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 12x12 น้ิว

บานประตู และวงกบ uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิด
ชนิดก้านโยก)

ก็อกฝักบัว

ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้าโครเม่ียมก้านปัด พร้อม Stop Vale

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 7 W. พร้อมอุปกรณ์

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืน ฉาบ
รอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

เต้ารับโทรทัศน์
เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

บานประตู และวงกบ uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิด
ชนิดก้านโยก)

ผนังบุกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด 12x16 น้ิว (สูงถึงฝ้าเพดาน) 
พร้อมค้ิว PVC.

กระจกเงาบานเปลือย+ราวแขวนผ้าเด่ียวสีโครเม่ียม

ห้องน้้าช้ัน 1

เต้ารับโทรศัพท์

สายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน (สีโครเม่ียม)

ฝักบัวอาบน้ า (สีโครเม่ียม)

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 5 ซม. พร้อมท าฝาบ่อ (ผิวขัด

เรียบก่ึงมัน)

ฝ้ากระเบ้ืองซีเมนต์เส้นใยหินแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

ซักล้าง+เฉลียงหลังบ้าน

ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)



หนา้ที ่ 3/5

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DE-BKK-TH-0274 เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 3 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/9 โฉนดเลขท่ี 12793
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต/อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

1 ชุด 500             30               530             530             

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

1 ชุด 150             50               200             200             

5

4 ตร.ม. -             65               65               260             

4 ตร.ม. 250             150             400             1,600          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

1 ชุด 80               30               110             110             

1 ชุด 80               30               110             110             

6

4 ตร.ม. 300             80               380             1,520          
พร้อมท าช่อง 
service

1 ชุด 360 100 460             460             หลอด LED

1 ชุด 300 100 400 400             

1 ชุด 250 50 300 300             

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800          

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500          

1 ชุด 380 100 480 480             

1 ชุด 150 50 200 200             

1 ชุด 350 50 400 400             ก็อกน้ าล้างพ้ืน

2 ชุด 150             30               180 360             

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

7

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

20 ตร.ม. -             65               65               1,300          

ฝักบัวอาบน้ า (สีโครเม่ียม)

ก็อกฝักบัว

Stop Vale แบบสองทาง

สายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน (สีโครเม่ียม)

ตะแกรงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ห้องนอนหน้า

ราวแขวนผ้าเด่ียวสีโครเม่ียม

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืน ฉาบ
รอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้าโครเม่ียมก้านปัด พร้อม Stop Vale

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 7 W. พร้อมอุปกรณ์

สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

ก๊อกน้ าสนาม (ชนิดมีท่ีเสียบสายยาง)

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

เต้ารับคู่ ชนิดมีสายดิน (พร้อมกล่องกันน้ าแบบฝัง)

ช้ัน 2
โถงบันได

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

ก็อกน้ าผนังก้านปัดโครเม่ียม

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

ห้องน้้าช้ัน 2

อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)



หนา้ที ่ 4/5

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DE-BKK-TH-0274 เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 3 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/9 โฉนดเลขท่ี 12793
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต/อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

20 ตร.ม. 250             150             400             8,000          

2 ชุด 470 100 570             1,140          หลอด LED

4 ชุด 259 100 359             1,436          

3 ชุด 80               30               110             330             

3 ชุด 120             30               150             450             

1 ชุด 150             30               180             180             

1 ชุด 150             30               180             180             

8

1 ชุด 300             50               350             350             

2 ตร.ม. 200             150             350             700             ราคากลางชุด B

5 เมตร 500             200             700             3,500          

4 ตร.ม. 600             200             800             3,200          

9

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

10 ตร.ม. -             65               65               650             

10 ตร.ม. 250             150             400             4,000          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

1 ชุด 80               30               110             110             

2 ชุด 120             30               150             300             

10

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

8 ตร.ม. -             65               65               520             

8 ตร.ม. 250             150             400             3,200          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

1 ชุด 80               30               110             110             

2 ชุด 120             30               150             300             

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

ห้องนอน 1

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12x12 น้ิว รวมปูนทราย

ราวกันตก เหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสี

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

ห้องนอน 2

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ หลอด LED ทรงกลม 9 W.

ตะแกรงเหล็กฉีกหนา 1.6-2.3 มม. (ราวกันตก)

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

ระเบียงหน้า

ตะแกรงหัวกะโหลก (Roof Drain) สแตนเลส

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

เต้ารับโทรทัศน์

เต้ารับโทรศัพท์

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)



หนา้ที ่ 5/5

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DE-BKK-TH-0274 เน้ือท่ี 21.7 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 3 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/9 โฉนดเลขท่ี 12793
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต/อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

11

1 งาน -             -             1,000          1,000          

15 แผ่น 540             150             690 10,350        

2 ตร.ม. 1,167          150             1,317 2,634          

12

413 ตร.ม. 60               30               90               37,170        

200 ตร.ม. 80               30               110             22,000        

13

1 งาน -             -             2,000          2,000          

14

1 งาน 4,000          -             4,000          4,000          

90 เมตร 80 20 100             9,000          

1 งาน -             -             2,000          2,000          

1 งาน - - 10,000        10,000        

1 งาน - -           5,000           5,000
รวม 282,147.00

ค่าด าเนินการและภาษีมูลค่าเพ่ิม 20% 56,429.40
รวมท้ังส้ิน 338,577.00(ราคาปัดเศษ)

งานบันได

ตรวจเช็คและซ่อมแซม ลูกกรง, ชานพัก, ราวบันได พร้อมขัด
และลงโพลียูริเทน พร้อมเสริมโครงเหล็กบันไดรับไม้บันได
ส าเร็จรูปตามมาตรฐานการติดต้ังของผลิตภัณฑ์

ไม้พ้ืน/ไม้ชานพักบันไดส าเร็จรูปของ เอสซีจี รุ่นเมก้า ลาย
เส้ียน

งานสี

สีภายในท้ังหมด

สีภายนอกท้ังหมด/สีน้ ามัน

งานไฟฟ้า

ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีช ารุด Loadcenter สาย
ดิน และ/หรือแท่งทองแดง (Ground Rod) ให้สามารถใช้งาน
ได้ดี และเป็นไปตามมาตราฐานของการไฟฟ้านครหลวง

งานอ่ืน ๆ

ตรวจเช็คและซ่อมแซมหลังคา ชายคา ระบบบ าบัด บ่อเกรอะ
 บ่อซึม บ่อพัก ท่อน้ าภายในบ้าน, ระบบไฟฟ้า, ประปา-
สุขาภิบาล ให้พร้อมใช้งาน

งานเตรียมพ้ืนท่ี ทุบร้ือวัสดุส่วนต่างๆ พร้อมขนท้ิง ซ่อมแซม

เปล่ียนอุปกรณ์หน้าต่างอลูมิเนียมท้ังหมด (มือจับ+ลูกล้อ+
บานพับ+ตัวล็อค)

ตรวจเช็คและซ่อมแซม ฝ้าเพดาน ส่วนท่ีช ารุด เสียหาย ให้อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

ไม้บันไดส าเร็จรูป (ลูกนอน) ของ เอสซีจี รุ่นเมก้า ลายเส้ียน

บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ ขนาด 4 น้ิว



หนา้ที ่ 1/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0201 เน้ือท่ี 40.1 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/28 โฉนดเลขท่ี 12812
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

1

1 งาน - - 1,000          1,000          

1 งาน 5,000 1,500 6,500          6,500          

9 เมตร 500             200             700             6,300          

9 ตร.ม. 600             200             800             7,200          

5 เมตร 150 50 200             1,000          

11 ตร.ม. 1,200 300 1,500          16,500        

6 เมตร 450 50 500             3,000          

6 เมตร 450 50 500             3,000          

20 ตร.ม. 200             150             350             7,000          ราคากลางชุด B

83 ตร.ม. 21 10 31               2,573          

83 ตร.ม. 25 10 35               2,905          

13 ลบ.ม. 250 - 250             3,250          

1 ชุด 150 50 200             200             

1 ชุด 1,000          200             1,200          1,200          

1 ชุด 350 150 500             500             

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

4 ชุด 259 100 359             1,436          

3 จุด 800             200             1,000          3,000          

1 ชุด 500             30               530             530             

1 ชุด 150             50               200             200             

19 ตร.ม. 300             100             400             7,600          

ประตูร้ัวเหล็กบานเล่ือน ล้อและบูท สแตนเลส พร้อมทาสี

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

กระเบ้ืองเซรามิคปูพ้ืน ขนาด 12x12 น้ิว (บันไดหน้าบ้าน+
เฉลียงหน้าบ้าน+ม้าน่ัง) พร้อมค้ิว PVC กันล่ืน รวมปูนทราย

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก /แก้ว หัวเสา ขนาด 18 W. 
พร้อมอุปกรณ์

กระด่ิงสัญญาน อุปกรณ์ครบชุด พร้อมเดินสายและสวิทซ์

เต้ารับคู่ ชนิดมีสายดิน (พร้อมกล่องกันน้ าแบบฝัง)

งานทรายหยาบทับหน้าดิน

ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ หลอด LED ทรงกลม 9 W.

ขอบคันหิน

แผ่น Geotextile (non woven)

ก๊อกน้ าสนาม (ชนิดมีท่ีเสียบสายยาง)

ดินถมปรับพ้ืนท่ี (หนาประมาณ 0.15 ม.)

บ่อพักส าเร็จรูป ส าหรับบ้านพักอาศัย ขนาด 0.30x0.40 ม. 
พร้อมฝา

ฝ้ากระเบ้ืองซีเมนต์เส้นใยหินแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

ร้ัว เหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสี

ตะแกรงเหล็กฉีกหนา 1.6-2.3 มม. (ร้ัว)

งานติดต้ังโครงหลังคาเหล็กกล่องพร้อมหลังคาแผ่นเหล็กรีด
ลอน (เมทัลชีท) (รวมอุปกรณ์, แผ่นเหล็กครอบชนผนัง 
(Flashing) และครอบต่างๆในการติดต้ังครบชุด )

รางน้ าฝนไวนิล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

โซ่ระบายน้ าฝน

เดินสายไฟฟ้า (THW) เดินสายร้อยท่อ PVC ฝังผนัง ขนาด 
2x1.5 ตร.มม. (สวิทซ์/ดวงโคม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

ช้ัน 1

ป้ายเลขท่ี (ตามแบบ)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

ท่ีจอดรถ+เฉลียงหน้าบ้าน



หนา้ที ่ 2/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0201 เน้ือท่ี 40.1 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/28 โฉนดเลขท่ี 12812
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

2

35 ตร.ม. 270             80               350             12,250        
พร้อมท าช่อง 
Service

3 ชุด 470 100 570             1,710          หลอด LED

1 ชุด 259 100 359             359             

9 ชุด 80               30               110             990             
1 ชุด 80               30               110             110             
5 ชุด 120             30               150             750             
1 ชุด 150             30               180             180             
1 ชุด 150             30               180             180             

1 ชุด 4,590 250 4,840 4,840          

3

3 ตร.ม. 300             80               380             1,140          

1 ชุด 360 100 460             460             หลอด LED

1 ชุด 300 100 400 400             

1 ชุด 250 50 300 300             

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800          แบบเดิม

1 ชุด 380 100 480 480             

1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500          

1 ชุด 350 50 400 400             ก็อกน้ าล้างพ้ืน

1 ชุด 150 50 200 200             

1 ชุด 350 50 400 400             

2 ชุด 150             30               180 360             

1 ชุด 4,590 250 4,840 4,840          

อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

ห้องโถง+ห้องครัว

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว
สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง

ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ หลอด LED ทรงกลม 9 W.

ตะแกรงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน

บานประตู และวงกบ uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิด
ชนิดก้านโยก)

ก็อกฝักบัว

ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้าโครเม่ียมก้านปัด พร้อม Stop Vale

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 7 W. พร้อมอุปกรณ์

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืน ฉาบ
รอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

เต้ารับโทรทัศน์
เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

บานประตู และวงกบ uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิด
ชนิดก้านโยก)

ราวแขวนผ้าเด่ียวสีโครเม่ียม

ห้องน้้าช้ัน 1

เต้ารับโทรศัพท์

สายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน (สีโครเม่ียม)

ก็อกน้ าผนังก้านปัดโครเม่ียม

ฝักบัวอาบน้ า (สีโครเม่ียม)

Stop Vale แบบสองทาง
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ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0201 เน้ือท่ี 40.1 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/28 โฉนดเลขท่ี 12812
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

4

9 ตร.ม. 200             150             350             3,150          

2 ตร.ม. 300             100             400             800             

1 ชุด 500             30               530             530             

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

1 ชุด 150             50               200             200             

1 ถัง 2,500          200             2,700          2,700          

5

4 ตร.ม. -              65               65               260             

4 ตร.ม. 250             150             400             1,600          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

9 ตร.ม. 270             80               350             3,150          

1 ชุด 80               30               110             110             

1 ชุด 80               30               110             110             

6

4 ตร.ม. 300             80               380             1,520          
พร้อมท าช่อง 
service

1 ชุด 360 100 460             460             หลอด LED

1 ชุด 300 100 400 400             

1 ชุด 250 50 300 300             

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800          

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500          ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

ช้ัน 2

ฝ้ากระเบ้ืองซีเมนต์เส้นใยหินแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

ซักล้าง+เฉลียงหลังบ้าน

โถงบันได

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

ก็อกฝักบัว

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

ห้องน้้าช้ัน 2

อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

ฝักบัวอาบน้ า (สีโครเม่ียม)

ถังดักไขมันส าเร็จรูป ชนิดฝังพ้ืนดิน ขนาด 15 ลิตร พร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ครบชุด

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 5 ซม. พร้อมท าฝาบ่อ (ผิวขัด

เรียบก่ึงมัน)

ราวแขวนผ้าเด่ียวสีโครเม่ียม

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืน ฉาบ
รอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้าโครเม่ียมก้านปัด พร้อม Stop Vale

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 7 W. พร้อมอุปกรณ์

สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

ก๊อกน้ าสนาม (ชนิดมีท่ีเสียบสายยาง)

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

เต้ารับคู่ ชนิดมีสายดิน (พร้อมกล่องกันน้ าแบบฝัง)
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ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0201 เน้ือท่ี 40.1 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/28 โฉนดเลขท่ี 12812
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

1 ชุด 380 100 480 480             

1 ชุด 150 50 200 200             

1 ชุด 350 50 400 400             ก็อกน้ าล้างพ้ืน

2 ชุด 150             30               180 360             

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

7

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

20 ตร.ม. -              65               65               1,300          

20 ตร.ม. 250             150             400             8,000          

2 ชุด 470 100 570             1,140          หลอด LED

2 ชุด 80               30               110             220             

3 ชุด 120             30               150             450             

1 ชุด 150             30               180             180             

1 ชุด 150             30               180             180             

8

1 ชุด 300             50               350             350             

2 ตร.ม. 200             150             350             700             ราคากลางชุด B

3 ตร.ม. 200             50               250             750             

5 เมตร 500             200             700             3,500          

4 ตร.ม. 600             200             800             3,200          

9

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

10 ตร.ม. -              65               65               650             

10 ตร.ม. 250             150             400             4,000          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

ราวกันตก เหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสี

งานกันซึมชนิดทา (อย่างน้อย 2 เท่ียว) รวมยกขอบสูงอย่าง
น้อย 10 ซม.

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

ระเบียงหน้า

ตะแกรงหัวกะโหลก (Roof Drain) สแตนเลส

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

เต้ารับโทรทัศน์

ก็อกน้ าผนังก้านปัดโครเม่ียม

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

เต้ารับโทรศัพท์

พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12x12 น้ิว รวมปูนทราย

ตะแกรงเหล็กฉีกหนา 1.6-2.3 มม. (ราวกันตก)

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

สายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน (สีโครเม่ียม)

ตะแกรงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

Stop Vale แบบสองทาง

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

ห้องนอน 1

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

ห้องนอนหน้า



หนา้ที ่ 5/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0201 เน้ือท่ี 40.1 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/28 โฉนดเลขท่ี 12812
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

1 ชุด 80               30               110             110             

2 ชุด 120             30               150             300             

10

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

8 ตร.ม. -              65               65               520             

8 ตร.ม. 250             150             400             3,200          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

1 ชุด 80               30               110             110             

2 ชุด 120             30               150             300             

11

1 งาน -              -              3,000          3,000          

15 แผ่น 540             150             690 10,350        

2 ตร.ม. 1,167          150             1,317 2,634          

12

413 ตร.ม. 60               30               90               37,170        

270 ตร.ม. 80               30               110             29,700        

13

1 งาน -              -              2,000          2,000          

14

1 งาน 4,000          -              4,000          4,000          

90 เมตร 80 20 100             9,000          

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

งานบันได

ตรวจเช็คและซ่อมแซม ลูกกรง , ชานพัก, ราวบันได พร้อมขัด
และลงโพลียูริเทน พร้อมเสริมโครงเหล็กบันไดรับไม้บันได
ส าเร็จรูปตามมาตรฐานการติดต้ังของผลิตภัณฑ์

ไม้พ้ืน/ไม้ชานพักบันไดส าเร็จรูปของ เอสซีจี รุ่นเมก้า ลาย
เส้ียน

งานสี

สีภายในท้ังหมด

สีภายนอกท้ังหมด/สีน้ ามัน

งานไฟฟ้า

ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีช ารุด Loadcenter สาย
ดิน และ/หรือแท่งทองแดง (Ground Rod) ให้สามารถใช้งาน
ได้ดี และเป็นไปตามมาตราฐานของการไฟฟ้านครหลวง

งานอ่ืน ๆ

ตรวจเช็คและซ่อมแซมหลังคา ชายคา ระบบบ าบัด บ่อเกรอะ
 บ่อซึม บ่อพัก ท่อน้ าภายในบ้าน , ระบบไฟฟ้า, ประปา-
สุขาภิบาล ให้พร้อมใช้งาน

ไม้บันไดส าเร็จรูป (ลูกนอน) ของ เอสซีจี รุ่นเมก้า ลายเส้ียน

บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ ขนาด 4 น้ิว

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

ห้องนอน 2

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว



หนา้ที ่ 6/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0201 เน้ือท่ี 40.1 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/28 โฉนดเลขท่ี 12812
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

2 ตร.ม. 500             300             800             1,600          
ฐานถังเก็บ
น้ า+ป้ัมน้ า

1 งาน -              -              2,000          2,000          

1 งาน - - 15,000        15,000        

1 งาน - -            5,000            5,000

รวม 301,597.00
ค่าด าเนินการและภาษีมูลค่าเพ่ิม 20% 60,319.40

รวมท้ังส้ิน 361,917.00(ราคาปัดเศษ)

งานเตรียมพ้ืนท่ี ทุบร้ือวัสดุส่วนต่างๆ พร้อมขนท้ิง ซ่อมแซม
ผนังแตกร้าว ท้ังหมด

เปล่ียนอุปกรณ์หน้าต่างอลูมิเนียมท้ังหมด (มือจับ+ลูกล้อ+
บานพับ+ตัวล็อค)

ตรวจเช็คและซ่อมแซม ฝ้าเพดาน ส่วนท่ีช ารุด เสียหาย ให้อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

เสาเข็มหกเหล่ียม ขนาด 0.15 ยาว 2 เมตร (4 ต้น) พร้อมเท
พ้ืนคอนกรีต หนาอย่างน้อย 0.15 เมตร ขนาดประมาณ 

1.10x1.50 ม. (ขัดผิวเรียบก่ึงมัน)



หนา้ที ่ 1/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0208 เน้ือท่ี 37.2 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/39 โฉนดเลขท่ี 12823
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

1

1 งาน - - 1,000          1,000          

1 งาน 5,000 1,500 6,500          6,500          

8 เมตร 500             200             700             5,600          

8 ตร.ม. 600             200             800             6,400          

5 เมตร 150 50 200             1,000          

11 ตร.ม. 1,200 300 1,500          16,500        

6 เมตร 450 50 500             3,000          

6 เมตร 450 50 500             3,000          

15 ตร.ม. 200             150             350             5,250          

20 ตร.ม. 200             150             350             7,000          ราคากลางชุด B

78 ตร.ม. 21 10 31               2,418          

78 ตร.ม. 25 10 35               2,730          

12 ลบ.ม. 250 - 250             3,000          

1 ชุด 150 50 200             200             

1 ชุด 1,000          200             1,200          1,200          

1 ชุด 350 150 500             500             

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

4 ชุด 259 100 359             1,436          

3 จุด 800             200             1,000          3,000          

1 ชุด 500             30               530             530             

1 ชุด 150             50               200             200             

19 ตร.ม. 300             100             400             7,600          

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

ช้ัน 1

ป้ายเลขท่ี (ตามแบบ)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

ท่ีจอดรถ+เฉลียงหน้าบ้าน

ประตูร้ัวเหล็กบานเล่ือน ล้อและบูท สแตนเลส พร้อมทาสี

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

กระเบ้ืองเซรามิคปูพ้ืน ขนาด 12x12 น้ิว (บันไดหน้าบ้าน+
เฉลียงหน้าบ้าน+ม้าน่ัง) พร้อมค้ิว PVC กันล่ืน รวมปูนทราย

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก /แก้ว หัวเสา ขนาด 18 W. 
พร้อมอุปกรณ์

กระด่ิงสัญญาน อุปกรณ์ครบชุด พร้อมเดินสายและสวิทซ์

เต้ารับคู่ ชนิดมีสายดิน (พร้อมกล่องกันน้ าแบบฝัง)

งานทรายหยาบทับหน้าดิน

ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ หลอด LED ทรงกลม 9 W.

ขอบคันหิน

แผ่น Geotextile (non woven)

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 5 ซม.

ก๊อกน้ าสนาม (ชนิดมีท่ีเสียบสายยาง)

ดินถมปรับพ้ืนท่ี (หนาประมาณ 0.15 ม.)

บ่อพักส าเร็จรูป ส าหรับบ้านพักอาศัย ขนาด 0.30x0.40 ม. 
พร้อมฝา

ฝ้ากระเบ้ืองซีเมนต์เส้นใยหินแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

เดินสายไฟฟ้า (THW) เดินสายร้อยท่อ PVC ฝังผนัง ขนาด 
2x1.5 ตร.มม. (สวิทซ์/ดวงโคม)

ร้ัว เหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสี

ตะแกรงเหล็กฉีกหนา 1.6-2.3 มม. (ร้ัว)

งานติดต้ังโครงหลังคาเหล็กกล่องพร้อมหลังคาแผ่นเหล็กรีด
ลอน (เมทัลชีท) (รวมอุปกรณ์, แผ่นเหล็กครอบชนผนัง 
(Flashing) และครอบต่างๆในการติดต้ังครบชุด )

รางน้ าฝนไวนิล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

โซ่ระบายน้ าฝน



หนา้ที ่ 2/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0208 เน้ือท่ี 37.2 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/39 โฉนดเลขท่ี 12823
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

2

35 ตร.ม. 270             80               350             12,250        
พร้อมท าช่อง 
Service

3 ชุด 470 100 570             1,710          หลอด LED

1 ชุด 259 100 359             359             

9 ชุด 80               30               110             990             
1 ชุด 80               30               110             110             
5 ชุด 120             30               150             750             
1 ชุด 150             30               180             180             
1 ชุด 150             30               180             180             

1 ชุด 4,590 250 4,840 4,840          

3

3 ตร.ม. 300             80               380             1,140          

1 ชุด 360 100 460             460             หลอด LED

1 ชุด 300 100 400 400             

1 ชุด 250 50 300 300             

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800          แบบเดิม

1 ชุด 380 100 480 480             

1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500          

1 ชุด 350 50 400 400             ก็อกน้ าล้างพ้ืน

1 ชุด 150 50 200 200             

1 ชุด 350 50 400 400             

2 ชุด 150             30               180 360             

1 ชุด 4,590 250 4,840 4,840          

บานประตู และวงกบ uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิด
ชนิดก้านโยก)

ราวแขวนผ้าเด่ียวสีโครเม่ียม

ห้องน้้าช้ัน 1

เต้ารับโทรศัพท์

สายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน (สีโครเม่ียม)

ก็อกน้ าผนังก้านปัดโครเม่ียม

ฝักบัวอาบน้ า (สีโครเม่ียม)

Stop Vale แบบสองทาง

ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

ตะแกรงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน

บานประตู และวงกบ uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิด
ชนิดก้านโยก)

สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง

ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ หลอด LED ทรงกลม 9 W.

ก็อกฝักบัว

ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้าโครเม่ียมก้านปัด พร้อม Stop Vale

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 7 W. พร้อมอุปกรณ์

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืน ฉาบ
รอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

เต้ารับโทรทัศน์
เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

ห้องโถง+ห้องครัว

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว



หนา้ที ่ 3/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0208 เน้ือท่ี 37.2 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/39 โฉนดเลขท่ี 12823
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

4

9 ตร.ม. 200             150             350             3,150          

2 ตร.ม. 300             100             400             800             

1 ชุด 500             30               530             530             

1 ชุด 250 100 350             350             

1 ชุด 150             50               200             200             

1 ถัง 2,500          200             2,700          2,700          

5

4 ตร.ม. -              65               65               260             

4 ตร.ม. 250             150             400             1,600          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

9 ตร.ม. 270             80               350             3,150          

1 ชุด 80               30               110             110             

1 ชุด 80               30               110             110             

6

4 ตร.ม. 300             80               380             1,520          
พร้อมท าช่อง 
service

1 ชุด 360 100 460             460             หลอด LED

1 ชุด 300 100 400 400             

1 ชุด 250 50 300 300             

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800          

1 ชุด 350 50 400 400             

1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500          

ฝักบัวอาบน้ า (สีโครเม่ียม)

ก็อกฝักบัว

ถังดักไขมันส าเร็จรูป ชนิดฝังพ้ืนดิน ขนาด 15 ลิตร พร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ครบชุด

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 5 ซม. พร้อมท าฝาบ่อ (ผิวขัด

เรียบก่ึงมัน)

ราวแขวนผ้าเด่ียวสีโครเม่ียม

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืน ฉาบ
รอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี

ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้าโครเม่ียมก้านปัด พร้อม Stop Vale

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 7 W. พร้อมอุปกรณ์

ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

ช้ัน 2

ฝ้ากระเบ้ืองซีเมนต์เส้นใยหินแผ่นเรียบหนา 6 มม. โครงคร่าว
โลหะชุบสังกะสี

ซักล้าง+เฉลียงหลังบ้าน

ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

โถงบันได

ห้องน้้าช้ัน 2

อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)

ชุด Setronics รางนีออนพร้อมหลอด LED T8 ขนาด 8-10 W. 
(ชุดส าเร็จรูป)

เต้ารับคู่ ชนิดมีสายดิน (พร้อมกล่องกันน้ าแบบฝัง)

สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

ก๊อกน้ าสนาม (ชนิดมีท่ีเสียบสายยาง)



หนา้ที ่ 4/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0208 เน้ือท่ี 37.2 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/39 โฉนดเลขท่ี 12823
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

1 ชุด 380 100 480 480             

1 ชุด 150 50 200 200             

1 ชุด 350 50 400 400             ก็อกน้ าล้างพ้ืน

2 ชุด 150             30               180 360             

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

7

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

20 ตร.ม. -              65               65               1,300          

20 ตร.ม. 250             150             400             8,000          

2 ชุด 470 100 570             1,140          หลอด LED

2 ชุด 80               30               110             220             

3 ชุด 120             30               150             450             

1 ชุด 150             30               180             180             

1 ชุด 150             30               180             180             

8

1 ชุด 300             50               350             350             

2 ตร.ม. 200             150             350             700             ราคากลางชุด B

3 ตร.ม. 200             50               250             750             

5 เมตร 500             200             700             3,500          

4 ตร.ม. 600             200             800             3,200          

9

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

10 ตร.ม. -              65               65               650             

10 ตร.ม. 250             150             400             4,000          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

ห้องนอน 1

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ห้องนอนหน้า

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

ระเบียงหน้า

พ้ืนปูกระเบ้ืองเคลือบ ขนาด 12x12 น้ิว รวมปูนทราย

ตะแกรงเหล็กฉีกหนา 1.6-2.3 มม. (ราวกันตก)

งานกันซึมชนิดทา (อย่างน้อย 2 เท่ียว) รวมยกขอบสูงอย่าง
น้อย 10 ซม.

เต้ารับโทรศัพท์

Stop Vale แบบสองทาง

ราวกันตก เหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสี

ตะแกรงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน

ตะแกรงหัวกะโหลก (Roof Drain) สแตนเลส

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

เต้ารับโทรทัศน์

ก็อกน้ าผนังก้านปัดโครเม่ียม

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

สายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน (สีโครเม่ียม)

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)



หนา้ที ่ 5/6

ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0208 เน้ือท่ี 37.2 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/39 โฉนดเลขท่ี 12823
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

1 ชุด 80               30               110             110             

2 ชุด 120             30               150             300             

10

1 ชุด 3,340 250 3,590 3,590          วงกบเดิม

8 ตร.ม. -              65               65               520             

8 ตร.ม. 250             150             400             3,200          

1 ชุด 470 100 570             570             หลอด LED

1 ชุด 80               30               110             110             

2 ชุด 120             30               150             300             

11

1 งาน -              -              3,000          3,000          

2 ตร.ม. 1,167          150             1,317 2,634          

12

413 ตร.ม. 60               30               90               37,170        

270 ตร.ม. 80               30               110             29,700        

13

1 งาน -              -              2,000          2,000          

14

1 งาน 4,000          -              4,000          4,000          

90 เมตร 80 20 100             9,000          

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

พ้ืนปูกระเบ้ืองยาง ลายไม้

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว

ห้องนอน 2

บานประตู uPVC พร้อมอุปกรณ์สแตนเลส (ลูกบิดชนิดก้าน
โยก)

ปูนปรับระดับพ้ืนผิว

ดวงโคมไฟฟ้าครอบพลาสติก กลม ขนาด 16-24 W. พร้อม
อุปกรณ์

เต้ารับไฟฟ้าคู่ (มีสายดิน)

งานบันได

ตรวจเช็คและซ่อมแซม ลูกกรง , ชานพัก, ราวบันได พร้อมขัด
และลงโพลียูริเทน พร้อมเสริมโครงเหล็กบันไดรับไม้บันได
ส าเร็จรูปตามมาตรฐานการติดต้ังของผลิตภัณฑ์

ไม้พ้ืน/ไม้ชานพักบันไดส าเร็จรูปของ เอสซีจี รุ่นเมก้า ลาย
เส้ียน

งานสี

สีภายในท้ังหมด

สีภายนอกท้ังหมด/สีน้ ามัน

งานไฟฟ้า

ตรวจเช็ค ซ่อมแซม เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีช ารุด Loadcenter สาย
ดิน และ/หรือแท่งทองแดง (Ground Rod) ให้สามารถใช้งาน
ได้ดี และเป็นไปตามมาตราฐานของการไฟฟ้านครหลวง

งานอ่ืน ๆ

ตรวจเช็คและซ่อมแซมหลังคา ชายคา ระบบบ าบัด บ่อเกรอะ
 บ่อซึม บ่อพัก ท่อน้ าภายในบ้าน , ระบบไฟฟ้า, ประปา-
สุขาภิบาล ให้พร้อมใช้งาน

บัวเชิงผนังไม้สังเคราะห์ ขนาด 4 น้ิว

สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว
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ปร. 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 3 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
ช่ือโครงการ รหัสตลาด DD-BKK-TH-0208 เน้ือท่ี 37.2 ตร.ว.
ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงทาวน์เฮ้าส์ 2 ช้ัน จ านวน 1 หลัง สถานท่ีปรับปรุง บ้านเลขท่ี 29/39 โฉนดเลขท่ี 12823
แขวง/ต าบล  คลองถนน    เขต /อ าเภอ  สายไหม   จังหวัด   กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หมู่บ้าน วิสต้า อเวนิว วัชรพล

ล าดับ จ านวน หน่วย
ราคา (บาท/หน่วย)

รวมท้ังส้ิน หมายเหตุรายการ

2 ตร.ม. 500             300             800             1,600          
ฐานถังเก็บ
น้ า+ป้ัมน้ า

1 งาน -              -              2,000          2,000          

1 งาน - - 15,000        15,000        

1 งาน - -            6,500            6,500

รวม 295,697.00
ค่าด าเนินการและภาษีมูลค่าเพ่ิม 20% 59,139.40

รวมท้ังส้ิน 354,837.00(ราคาปัดเศษ)

งานเตรียมพ้ืนท่ี ทุบร้ือวัสดุส่วนต่างๆ และก าจัดวัชพืช พร้อม
ขนท้ิง ซ่อมแซมผนังแตกร้าว  ท้ังหมด

เปล่ียนอุปกรณ์หน้าต่างอลูมิเนียมท้ังหมด (มือจับ+ลูกล้อ+
บานพับ+ตัวล็อค)

ตรวจเช็คและซ่อมแซม ฝ้าเพดาน ส่วนท่ีช ารุด เสียหาย ให้อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

เสาเข็มหกเหล่ียม ขนาด 0.15 ยาว 2 เมตร (4 ต้น) พร้อมเท
พ้ืนคอนกรีต หนาอย่างน้อย 0.15 เมตร ขนาดประมาณ 

1.10x1.50 ม. (ขัดผิวเรียบก่ึงมัน)
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มาตรฐานรายการวัสดุประกอบ BOQ. (ชุด A และ ชุด B) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 
ส าหรับใชป้รับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินรอการขายของ BAM. 

 
1. หมวดงานหลังคา 

 โครงสร้างหลังคา 
- เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  
- เชื่อมต่อด้วยลวดเช่ือม หรือการเชื่อมโลหะตามแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพ 
- ทาด้วยสีกันสนิม ก่อนทาสีจริง 
 วัสดุมุงหลังคา 
- กระเบื้องลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
- กระเบื้องโมเนีย ยึดด้วยลวดขาวแผ่นเว้นแผ่น 
 เชิงชาย 
- เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 6 นิ้ว และ/หรือ 8 นิ้ว การติดตั้งให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
- ปิดนก วัสดุพลาสติก (กรณีติดตั้งไม้เชิงชายใหม่) ให้ติดตั้งบริเวณชายคาก่อนปิดทับด้วยไม้สังเคราะห์  
- ปิดจั่ว ไม้เนื้อแข็งหรือไม้สังเคราะห์ 
 ฉนวนกนัความร้อน 
- หนา 75 มม. (3 นิ้ว) ผลิตภัณฑ์ของตราช้าง หรือเทียบเท่า 
- ติดตั้งเหนือฝ้าเพดาน หรือกลิ้งไปตามแนวฝ้า 
 รางรับน้ าฝน และท่อรบัน้ าฝน 
- รางน้ าฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาดราง อย่างน้อย 4 นิ้ว พร้อมตะขอ 
- ท่อรับน้ าฝนสังกะสีเบอร์ 28 ขนาดท่อ อย่างน้อย 3 นิ้ว พร้อมสายรัด 

 
2. หมวดงานฝ้าเพดาน 

 ฝ้าเพดาน T – BAR 
- ยิปซ่ัมบอร์ดขนาด 0.60 X 0.60 ม. ผลิตภัณฑ์ของตราช้าง ชนิดหนา 9 มม. เคลือบผิว (ภายในห้องน้ าใช้

ชนิดกันช้ืน) หรือเทียบเท่า 
- โครงเคร่าอลูมิเนียม T – BAR 
- โครงเคร่าสังกะสีอบขาว T – BAR 
 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ดฉาบเรยีบ 
- แผ่นยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบความหนา 9 มม. ผลิตภัณฑ์ของตราช้าง, ตราบ้าน Gyproc 
- แผ่นยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบความหนา 9 มม. ชนิดกันช้ืน ผลิตภัณฑ์ของตราช้าง, ตราบ้าน Gyproc (ใช้ใน

ห้องน้ า) 
- โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสีซีลายน์ ขนาดตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด 
- พร้อมทาสี 
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 ฝ้าเพดานไวนิล ชายคา/หรือตามจุดท่ีก าหนด 
- แผ่นฝ้าเพดานไวนิลชนิดเรียบ/รูระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด ผลิตภัณฑ์ของ 

Windsor 
- โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสีซีลายน์ เบอร์ 24 หรือขนาดตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด 
 ฝ้าเพดานชายคา/โรงจอดรถ 
- ฝ้าเพดานซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ/มีรูระบายอากาศ  
- ผลิตภัณฑ์ตราช้าง, ตราโอฬาร,SCG ขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงเคร่าไม้จริง หรือ โครงเคร่าฝ้าเหล็กอาบ

สังกะสีซีลายน์ เบอร์ 24 หรือตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด  
- ไม้สังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ของ ตราช้าง, SCG โครงเคร่าฝ้าเหล็กอาบสังกะสีซีลายน์ เบอร์ 24 หรือตาม

มาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด  
- พร้อมทาสี 

 
3. หมวดงานพืน้ 

- รื้อกระเบื้องเดิม ก่อนปูกระเบื้องใหม่ หรือตามที่ก าหนด 
- กระเบื้องยาง หนา 2 มม. ผลิตภัณฑ์ของ Dynoflex, Starflex, หรือเทียบเท่า (ก าหนดสีและลายภายหลัง)  
- กระเบื้องเซรามิค ผลิตภัณฑ์ของ Cotto , Duragress , Campana , RCI,  (ก าหนดสีและลายในภายหลัง) หรือ

เทียบเท่า (วัสดุชุด B ใช้ Dynasty, Sosuco) 
- กระเบื้องแกรนิโต้ ผลิตภัณฑ์ของ Cotto หรือเทียบเท่า (วัสดุชุด B ใช ้Modena, Century หรือเทียบเท่า)  
- งานขัดพื้นปาร์เก้ ให้ใช้เครื่องจักรเล็กขัดลอกผิวหน้าให้เรียบร้อย ก่อนเคลือบด้วย โพลียูริเทน โชว์ลายไม้ 

ผลิตภัณฑ์ของ TOA : T-3000, Beyer : B-5000  
- ก่อนปูกระเบื้องพื้น ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ตรวจตรากระเบื้องที่ใช้ 
- เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาตามที่ก าหนด พร้อมรื้อพื้นคอนกรีตเดิมออกก่อน (ถ้ามี) หรือตามที่

ก าหนด และรองด้วยทรายหยาบก่อน และปูนที่ใช้ต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ส าหรับงาน
โครงสร้าง 

- งานทากันซึมบริเวณพื้นช้ันดาดฟ้า หรือบริเวณที่ก าหนด ให้ท าความสะอาดพ้ืนผิวหรือปูนทรายปรับระดับ 
แล้วแต่ก าหนด ก่อนทากันซึมอย่างน้อย 2 เที่ยว พร้อมยกขอบด้านข้างสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. ผลิตภัณฑ์
ของ Lanko, TOA  
 

4. หมวดงานผนัง 

- งานก่อผนังปรับเปลี่ยนรูปแบบ บริเวณที่รองรับบานหน้าต่าง หรือจุดคั่นต่อระหว่างประตู – หน้าต่าง ต้อง
จัดท าเอ็น คสล. รองรับ หรือตามที่ก าหนด 

- งานฉาบปูนต้องมีการบ่มปูน และขัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนทาสี เช่น บริเวณจุดที่เปล่ียนวงกบใหม่  
- ซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ/ไม้อัดซีเมนต์ ขนาด 6 มม. ขึ้นไป โครงเคร่าไม้จริง หรือ โครงเคร่าผนังเหล็ก อาบ

สังกะสีซีลายน์ C75 และ 76 เบอร์ 24 หรือตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด ผลิตภัณฑ์ตราช้าง, ตราโอฬาร 
หรือเทียบเท่า 
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5. หมวดงานประตู และหน้าต่าง 

 งานประต ู(ขนาดเท่าเดิม หรือตามที่ก าหนด) 
- บานประตู หรือวงกบไม้เนื้อแข็ง กรณีซ่อมแซม ให้โป๊วด้วยดินสอพอง และขัดด้วยกระดาษทรายเก็บงาน

ให้เรียบ ก่อนทาสีจริง 
- บานประตู UPVC และวงกบประตู UPVC ผลิตภัณฑ์ของ masterwood, polywood, Azle, greenwood 
- วงกบประตูไม้สังเคราะห์/W-PVC ผลิตภัณฑข์อง P-Wood หรือเทียบเท่า 
- บานประตู บาน HDF ผลิตภัณฑ์ของ King , Napa, Nato, Azle, greenwood 
- บานประตู บาน PVC และวงกบประตู PVC ผลิตภัณฑ์ของ King , Napa , Nato , Majestic, Thaidoor (วัสดุ

ชุด B ใช้ Siamdoor หรือเทียบเท่า) 
- ประตูและวงกบอลูมิเนียม บานเลื่อน ลูกฟักกระจกเขียวตัดแสง พร้อมอุปกรณ์ (วัสดุชุด B ใช้ชุดส าเร็จรูป

ของ One Stop หรือเทียบเท่า ตามบัญชีแนบท้าย) 
- บานประตูกระจก อลูมิเนียม กระจกเขียวตัดแสง พร้อมอุปกรณ์  (กรณีประตูทางเข้า – ออก ให้ส ารอง

กุญแจเพิ่มเติมอีก 1 ชุด รวมเป็น 3 ชุด) 
- ชุดประตูส าเร็จรูป วัสดุเป็น Upvc หรือ ไวนิล พร้อมอุปกรณ์และมุ้งลวด ผลิตภัณฑ์ของ Hoffen หรือ

เทียบเท่า 
 

 งานหน้าต่าง (ขนาดเท่าเดิม หรือตามที่ก าหนด) 
- บานหน้าต่าง หรือวงกบไม้เนื้อแข็ง กรณีซ่อมแซม ให้โป๊วด้วยดินสอพอง และขัดด้วยกระดาษทรายเก็บ

งานให้เรียบก่อนทาสี 
- บานที่ปรับแต่งซ่อมแซม ต้องให้สามารถปิดล็อกกลอนได้โดยปกติ 
- หน้าต่าง ช่องแสง และวงกบไมเ้นื้อแข็ง ลูกฟักกระจกเขียวตัดแสง หรือกระจกขุ่น พร้อมอุปกรณ์ 
- หน้าต่าง ช่องแสง และวงกบอลูมิเนียม ตามที่ก าหนด ลูกฟักกระจกเขียวตัดแสง หรือกระจกขุ่น พร้อม

อุปกรณ์ (วัสดุชุด B ใช้ชุดส าเร็จรูปของ One Stop หรือเทียบเท่า ตามบัญชีแนบท้าย) 
- ชุดหน้าต่างส าเร็จรูป วัสดุเป็น Upvc หรือ ไวนิล พร้อมอุปกรณ์และมุ้งลวด ผลิตภัณฑ์ของ Hoffen หรือ

เทียบเท่า 
 

6. หมวดงานอุปกรณ์ประตู และหนา้ต่าง 
- ขนาดบานพับปรับเปลี่ยนตามเหมาะสมของขนาดของบังใบ 
- ตาแมว โครเมี่ยม ผลิตภัณฑ์ของ Rider รุ่น 555 , CPS, ISEO 
- กันชนประตู ใช้ชนิดมีขอเกี่ยว/แม่เหล็ก/คลิ๊กล็อก ผลิตภัณฑ์ของ Colt, Iseo, Ison, Solo , Whitco ติดตั้ง

เฉพาะบานประตูหน้า – หลัง หรือตามจุดที่ก าหนดเพิ่มภายหลัง 
- ลูกบิดทั่วไป ใช้ชนิดลิ้นล็อกคู่ รูปทรงกลม ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Hafele, Whitco, Colt, Solo, RMI 
- ลูกบิดห้องน้ า ใช้ชนิดลิ้นล็อกเดี่ยว รูปทรงกลม ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Hafele, Whitco, Colt, Solo, 

RMI 
- ลูกบิดเสริมความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Hafele, Whitco, Colt, Solo, RMI 
- ลูกบิดระบบคู่ (กุญแจหัวกลม+กุญแจเสริมความปลอดภัย) ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Solo, Colt, Solex 
- กุญแจเขาควายก้านโยก ระบบ Mortise ประตูรั้วเล็ก ผลิตภัณฑ์ของ Solex, Iseo, Ison, Solo, RMI 
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- บานพับประตู ชนิดสแตนเลส หรือโลหะรมด า มีแหวนสแตนเลส/แหวนทองเหลือง อย่างน้อยบานละ 3 
อัน ขนาดตามความเหมาะสมของบังใบ ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Colt, Solo, Yale  

- บานพับหน้าต่าง ชนิดสแตนเลส หรือโลหะรมด า อย่างน้อยบานละ 2 อัน ขนาดตามความเหมาะสมของบัง
ใบ ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Colt, Solo, Yale 

- บานพับหน้าต่างชนิดปรับมุม  ขนาด 8 นิ้ว ขึ้นไป บานละ 2 อัน ผลิตภัณฑ์ของ Whitco 
- กลอนประตู ชนิดสแตนเลส หรือโลหะรมด า ขนาด 6 นิ้ว ขึ้นไป อย่างน้อยบานละ 1 อัน บริเวณระเบียง/

ลานซักล้าง/ดาดฟ้า หรือตามที่ก าหนด ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Colt, Solo  
- กลอนหน้าต่าง ชนิดสแตนเลส หรือโลหะรมด า ขนาด 4 นิ้ว ขึ้นไป บานละ 2 อัน ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, 

Ison, Colt, Solo 
- มือจับหน้าต่าง ชนิดสแตนเลสหรือโลหะรมด า   บานละ 1 อัน ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Colt, Solo, 

Whitco 
- ขอสับ ชนิดสแตนเลสหรือโลหะรมด า   บานละ 1 อัน ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Colt, Solo, Whitco 
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างมาตรฐาน หมายถึง 

- ประตู ประกอบด้วย ลูกบิด 1 ชุด, บานพับอย่างน้อย 3 ชุด 
- หน้าต่าง ประกอบด้วย  

 บานเปิดธรรมดา กลอน 4 นิ้ว 2 ชุด, บานพับ 2 ชุด, ขอรับ-ขอสับ 1ชุด, มือจับ 1 ชุด  
 บานเปิดปรับมุม กลอน 4 นิ้ว 2 ชุด, บานเปิดปรับมุม 2 ชุด, มือจับ 1 ชุด  

- ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ประกอบด้วย ชุดล๊อก, ยางกันกระแทก, ลูกยางตาไก่ (ปิด
รูน๊อต), ลูกล้อ 
 

7. หมวดงานบนัได 

- เป็นลักษณะงานเหมา ซ่อมแซม แก้ไข ให้มีสภาพม่ันคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน 
- พื้นบันได ชานพัก กรณีซ่อมแซม ให้เก็บงานโป๊วด้วยดินสอพอง และขัดด้วยกระดาษทรายก่อนเคลือบ

ด้วย โพลียูริเทน 
- กรณีเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แม่บันไดให้ใช้วัสดุเป็นไม้เนื้อแข็ง หรือเหล็กรูปพรรณ ลูกนอน ลูกตั้ง ใช้วัสดุ

เป็นไมเ้นื้อแข็งหรือไม้สังเคราะห์ 
- ลูกนอน ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง ขัดและเคลือบด้วย โพลียูริเทน ผลิตภัณฑ์ของ TOA : T-3000, Beyer : B-5000 
- ลูกนอน ลูกตั้งไม้สังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์ เคลือบด้วยสีส าหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ของ 

TOA, Beyer, Shera หรือตามที่ก าหนด 
 

8. หมวดงานสุขภัณฑ ์
- โถชักโครก ผลิตภัณฑ์ของ American standard, Cotto,  Nahm,  Karat สีขาว หรือเทียบเท่า อุปกรณ์ครบชุด 

(วัสดุชุด B ใช้ของ MOYA หรือเทียบเท่า ตามบัญชีแนบท้าย) 
- โถชักโครก 2 ระบบ 3/6 ลิตรหรือ 3/4 ที่สามารใช้งานได้ทั้ง 2 ระบบ ผลิตภัณฑ์ของ  American standard, 

Cotto,  Nahm,  Karat สีขาว อุปกรณ์ครบชุด หรือตามที่ก าหนด 
- อ่างล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ของ American standard, Cotto,  Nahm,  Karat สีขาว หรือเทียบเท่า อุปกรณ์ครบ

ชุด (วัสดุชุด B ใช้ของ MOYA  หรือเทียบเท่า ตามบัญชีแนบท้าย) 
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- ก๊อกน้ าอ่างล้างหน้า ชนิดก้านปัด หัวโครเมี่ยม ผลิตภัณฑ์ของ VRH, H2O, Rasland, Bath time, Hang , 
Duss, Star, Globo หรือเทียบเท่า 

- ฝักบัว พร้อมอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ของ Napa , Similan , Rasland, Bath time, เฟรสเซอร์ , Hang , Nahm สี
ขาว (วัสดุชุด B ใช้ของ Bath time, Elegance, Home หรือเทียบเท่า ตามบัญชีแนบท้าย) 

- ฝักบัว โครเมี่ยม พร้อมอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ของ American Standard, KARAT, Rasland, GLOBO, DUSS, 
HANG, H2O  

- (ก๊อกฝักบัว) ผลิตภัณฑ์ของ American, KARAT, Cotto, Nahm หรือเทียบเท่า  
- สายฉีดช าระ ผลิตภัณฑ์ของ Napa , Similan , เฟรสเซอร์ , Hang , Nahm สีขาว (วัสดุชุด B ใช้ของ Bath 

time, Elegance, Home หรือเทียบเท่า ตามบัญชีแนบท้าย) 
- สายฉีดช าระ โครเมี่ยม หรือตามที่ก าหนด ผลิตภัณฑ์ของ American Standard, KARAT,Cotto, Nahm หรือ

เทียบเท่า 
- ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง ผลิตภัณฑ์ของ American standard, Cotto,  Nahm,  Karat สีขาว หรือรูปแบบ

ตามที่ก าหนด 
- ที่ใส่กระดาษช าระเซรามิก  ชนิดฝังผนัง ผลิตภัณฑ์ของ American standard, Cotto,  Nahm,  Karat  สีขาว 

หรือรูปแบบตามที่ก าหนด 
- กระจกส่องหน้าชนิดปรับมุม พร้อมช้ันวางของ Napa , Similan ,เฟลสเซอร์ , Majestic , Boss , Bath time, 

Elegance สีขาว หรือตามที่ก าหนด 
- ตะแกรงสแตนเลสดักขยะพื้นห้องน้ า (ใช้ชนิดดักกลิ่น) 
- ก๊อกน้ าติดผนังชนิดก้านโยกชนิดมีที่เสียบสายยาง (ระเบียง/ลานซักล้าง/หน้าบ้าน/ห้องน้ า) ผลิตภัณฑ์ของ 

SANWA (ก๊อกสนาม) หรือเทียบเท่า 
- ก๊อกน้ าติดผนังชนิดก้านปัด หัวโครเมี่ยม ผลิตภัณฑ์ของ KARAT, RAS-LAND,  PAINI, GLOBO, DUSS, 

HANG, H2O หรือเทียบเท่า 
- สตอปวาล์ว หรือ บอลวาล์ว ผลิตภัณฑ์ของ Sanwa, Luzern, Hang, Kudos หรือเทียบเท่า  
- อุปกรณ์ในหมวดงานสุขภัณฑ์  

- ชักโครก ประกอบด้วย สายอ่อนน้ าดี, สายฉีดช าระพร้อมหัวฉีด,  ระบบช าระ – ลูกยาง 
- อ่างล้างหน้า ประกอบด้วย สายอ่อนน้ าดี, ท่อดักกลิ่นใต้อ่างล้างหน้า, สะดืออ่าง 
- ฝักบัว ประกอบด้วย สายอ่อน, หัวฝักบัว 

 
9. หมวดงานส ี

 การเตรียมพื้นที ่
- ผนังปูนที่มีการเจาะรู, รอยร้าวให้ท าการฉาบปูนปิดรอย ซ่อมแซมเก็บงานให้เรียบร้อยตามมาตรฐานวิชา

ช่าง ก่อนทาสี 
- งานสีปูน ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ครั้ง ก่อนทาสีจริงอย่างน้อย 2 ครั้ง 
- งานสีไม้  ให้ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ก่อนทาสีจริงอย่างน้อย 2 ครั้ง 
- งานสีเหลก็ ให้ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ก่อนทาสีจริงอย่างน้อย 2 ครั้ง 
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 งานส ี
- สีรองพื้นปูนเก่า สีกันสนิม ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA, Captain 
- สีภายใน/ภายนอก  ผลิตภัณฑ์ของ TOA , ICI, Captain ,  Jotun    แยกสีประเภทภายใน/ภายนอก (ประเภท

ของสีที่ใช้ตามที่ก าหนด) (วัสดุชุด B ใช้ JBP SA หรือเทียบเท่า ตามบัญชีแนบท้าย) 
- สีน้ ามัน ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA , Beger 
- สีหลังคา ใช้ชนิดทาหลังคา ผลิตภัณฑ์ของ TOA,  Captain 
- ก่อนที่จะทาสี ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้ตรวจตราสีที่ทา และการทาสี 

 
10. หมวดงานไฟฟ้า 

 

 Load Center 
- ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์  ขนาด 4-12 ช่อง ผลิตภัณฑ์ของ Safe T-Cut, Schindler, Square-D, 

CT.Electric รุ่นมีวงจร RCBO  
- ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าต้องระบุต าแหน่งการใช้ไฟฟ้า หรือจุดที่มีการใช้ไฟฟ้าของแต่ละ Circuit Breaker 

ให้ชัดเจน กรณีบ้านพักอาศัย ให้แยกฟังชั่นก์การใช้งานให้ชัดเจน เช่น ช้ัน/ปลั๊ก/สวิทซ์แสงสว่าง/ห้องครัว/
ไฟหัวเสา-กระดิ่งสัญญาน เป็นต้น หรือตามที่ก าหนด 

- Main Circuit Breaker ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง ผลิตภัณฑ์ของ Safe T-Cut, 
Schindler , Square D , MEM , Clipsal , Bticino, CT.Electric  

- Circuit Breaker ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง ผลิตภัณฑ์ของ Safe T-Cut, Schindler , 
Square D , MEM , Clipsal , Bticino, CT.Electric  

- ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ระบบสายดิน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

 ดวงโคม และสวิทซ ์
- โคมไฟกลมติดเพดาน ขนาด 32 W.  ธรรมดาชนิดขาวขุ่นทั่วไป หรือใช้เป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ขนาด

หลอด เปน็ T5 หรือ T8 ตามที่ก าหนด พร้อมอุปกรณ์  
- โคมไฟ DOWNLIGHT ทรงกระบอก DIA.4” ฝังฝ้าเพดาน ทั่วไป พร้อมหลอดประหยัดไฟขนาดไม่ต่ ากว่า 

18 W.  
- โคมไฟกลม 8” พร้อมหลอดประหยัดไฟขนาดไม่ต่ ากว่า 18 W. หลอดฟลูออเรสเซนต์ พร้อมรางและ

อุปกรณ์ ขนาด 1x18W หรือ 1x36W หรือชุดเซ็ทโทรนิกส์ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ขนาดหลอด เป็น T5 
หรือ T8 หรือตามที่ก าหนด ภายนอกอาคารใช้เป็นชนดิมีฝาครอบกนัน้ าฝน 

- หลอดประหยัดไฟขนาดไม่ต่ ากว่า 18W. ผลิตภัณฑ์ของ Toshiba, Phillips, Sylvania, Lekise 
- หลอด (นีออน) LED ขนาดหลอด T5 หรือ T8 พร้อมอุปกรณ์ 

- ทรงหลอดสั้นขนาดไม่น้อยกว่า 8W. ใช้ทดแทนหลอดเดิมขนาด 18W. 
- ทรงหลอดสั้นขนาดไม่น้อยกว่า 16W. ใช้ทดแทนหลอดเดิมขนาด 36W. 

- หลอด (เกลียว) LED ทรงกลม ขั้ว E27 ขนาด 3-13W. ใช้ทดแทนหลอดตะเกียบ 
- หลอดแผน่ไฟ LED ทรงกลม ขนาด 16-24W. ใช้ทดแทนหลอดนีออนกลม 
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- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ทรงกลมและทรงเหลี่ยม ส าหรับฝงัฝ้าเพดาน ทั่วไป พร้อมหลอด LED ขนาด
ความกว้างเป็นไปตามมาตรฐานองผู้ผลิต 

- ชุดไฟสปอร์ทไลท์ ส าหรับภายนอกอาคาร (กันน้ า) ขนาดโคมเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- หลอดไฟและดวงโคมใหใ้ช้ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic, Toshiba, Philips, Sylvania, Lekise, Osram, Nagas 

(วัสดุชุด B ใช้ EVE, Pemco, Racer, Elektra, Luzina, Finext, BEC, NULITE) 
- เต้ารับ  ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic (WIDE Series), Bticino , Haco, Clipsal, CT.Electric (วัสดุ ชุด B ใช้ 

Panasonic (รุ่นธรรมดา), Chang หรือเทียบเท่า) 
- สวิตซ์  ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic (WIDE Series), Bticino , Haco, Clipsal, CT.Electric (วัสดุ ชุด B ใช้ 

Panasonic (รุ่นธรรมดา), Chang หรือเทียบเท่า) 
- เต้ารับ TV และเต้ารับโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic , Bticino , Haco , Clipsal, CT.Electric (วัสดุชุด 

B ใช้ Panasonic (รุ่นธรรมดา), Chang หรือเทียบเท่า) 
 

 สายสัญญาณ 
- สายสัญญานโทรทัศน์ เบอร์ RG-6 
- สายไฟฟ้าระหว่างดวงโคม สายสวิตช์เข้าดวงโคม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 Sq.mm. 
- สายไฟฟ้าเต้ารับ ไม่น้อยกว่าขนาด 2.5 Sq.mm. 
- สายเมน และ สายดิน ตามาตรฐานการไฟฟ้า 
- สายไฟฟ้า หรือสายสัญญานที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑ์ของ สายไฟฟ้าไทย ยาซากิ (Thai 

Yazaki), สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอด์จ (PhelpsDodge Cable), สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล (Bangkok Cable) 
 

11. หมวดงานประปา – สุขาภิบาล 

 ท่อน้ าดีใช้มาตรฐานช้ัน 13.5 

 ท่อน้ าเสีย ท่อระบายอากาศใช้มาตรฐานชั้น 8.5 

 ท่อระบายน้ าภายนอกอาคารส่ิงปลูกสร้างใช้ท่อซีเมนต์ใยหนิ พร้อมบ่อพักส าเร็จรูป 
 

12. หมวดงานรื้อถอน 

 การรื้อถอนโครงสร้างเดิม ต้องรือ้ถอนด้วยความระมัดระวังและมมีาตรการควบคุมความปลอดภัย พร้อม
ปรับแตง่พื้นผิวให้เรียบร้อย 

 
13. หมวดงานทั่วไป/เบ็ดเตล็ด 

 ป้ายเลขที่ห้องชุด ขนาดประมาณ 9 x 18 ซม. (หากขนาดป้ายไม่ไดต้ามนี้ ต้องใหเ้หมาะสมกับขนาดห้อง) 
 ป้ายเลขที่บ้าน ขนาดประมาณ 10 x 25 ซม. (หากขนาดป้ายไม่ได้ตามนี้ ต้องใหเ้หมาะสมกับขนาดบ้าน) 
 ประตูร้ัวเหล็ก บานเปิดหรือ บานเลื่อน ใช้โครงเหล็กกล่องเป็นกรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 X 1 นิ้ว และ

โครงย่อย ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 1 นิ้ว พร้อมทาสี หรือตามที่ก าหนด 
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 งานตรวจสอบ เปลี่ยน ซ่อมแซม งานท่อน้ าดี ท่อน้ าทิ้ง ท่ออากาศ (บ่อเกรอะ) บ่อบ าบดั บ่อเกรอะ บอ่พัก 
ฝาบ่อพัก ท่อซีเมนตใ์ยหิน ระบบไฟฟ้า (รวมถึงสายเมนต์ภายในอาคารจากชายคา ถึงตู้ควบคุมไฟฟ้า) 
ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล หลังคา (กระเบื้องหลงัคา, โครงหลงัคา, ไม้ระแนงชายคา, ตะเฆ่รางระบาย
น้ า) รางระบายน้ าฝน รั้ว ก าแพงร้ัว ให้ด าเนินการมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 วัสดุอุปกรณ์ใดที่ผู้รบัจ้างไม่สามารถจัดหาได้ตามที่ก าหนดไว้ จะต้องแจ้งใหผู้้ว่าจ้างทราบ และไดร้ับความ
ยินยอมก่อนปรบัเปลี่ยน 

 “หรือเทียบเท่า” หมายถึง วัสดุที่มีมูลค่าราคาใกล้เคียง หรือ คุณภาพ มาตรฐานใกล้เคียง กับวัสดุที่ระบ ุ
 กรณีที่ไม่มีระบบประปา ไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องเป็นผูจ้ัดหา จัดเตรียมเองในระหว่างการปฏบิัติงาน และใน

วันที่ส่งมอบงานหรือตรวจรับงานจ้าง 
 งานพิเศษ การแก้ไขงาน และตัดทอนงาน หรือการใดที่มิได้ก าหนด หรือเป็นทีต่้องสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจ

ของผู้ว่าจ้าง 
 


