


รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

การจัดจ้าง ปรับปรุงซอ่มแซมทรพัย์สินรอการขาย BAM  

อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์  DA-SPK-CB-0108 

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

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย 

รหัสทรัพย์  DA-SPK-CB-0108 (อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง ) โฉนดเลขที่ 234555 และ 234556 สถานที่ตั้ง อาคารเลขที่ 

149/65 และ149/66 หมู่ที่ 5 ซอยด่านสำโรง 1 ถนนวัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

เนื้อที่ 0-0-28.00 ไร่ (28.00 ตร.ว.) จำนวน 1 งาน ให้มีสภาพพร้อมอยู่พร้อมใช้ดังนั้น BAM จึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างเหมาในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขายของ BAM  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

1.1 ต้องขึ้นทะเบียนเปน็ผู้รบัเหมางาน กับบรษิัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

1.2 เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมทีุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

1.3 ต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนงยืน่ซองเสนอราคาตามวันและเวลาทีก่ำหนดในประกาศเชิญชวน 

1.4 ต้องไม่เปน็ผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รบั

ผลของการส่ังให้นิตบิุคคลหรือบคุคลอื่นเปน็ผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 

2. ข้อกำหนดและขอบเขตงาน 

2.1 ปรับปรุงซ่อมแซมแต่ละหลัง/ห้องตามรายการปริมาณขอบเขตงานและใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่แนบ ให้เปน็ไปตาม

มาตรฐาน และหลักวิศวกรรม 

2.2 กำหนดงวดการส่งมอบงานและชำระเงินตามข้อกำหนดในสัญญา 

2.3 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จดัหา และรับผดิชอบค่าประกัน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ระหว่างดำเนนิการปรับปรุง 

2.4 รับประกนัผลงาน 1 ปี นับตัง้แต่วนัที่ BAM ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายถูกต้องครบถ้วน 

2.5 ตารางแสดงปริมาณงานและราคานี้เปน็เพียงการประมาณการเท่านัน้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา/ผู้รบัจ้างจะต้อง

รับรองว่า ได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบ ตารางแสดงปริมาณงานและราคาและหน้างานจริง โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏ

ว่า ตารางแสดงปริมาณงานและราคานั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนคิ ผูป้ระสงค์จะเสนอ

ราคา/ผู้รับจ้างตกลงทีจ่ะปฏิบัตติามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผูค้วบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแตง่ตั้ง

เพื่อให้งานแล้วเสรจ็บรบิูรณ์โดยจะคดิค่าใชจ้่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นใหข้ึน้กับดุลยพินจิของผู้ว่าจ้าง 

3. ระยะเวลาดำเนินการ 

ภายในไม่เกิน 90 วัน นบัตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา 

4. เงื่อนไขและข้อสงวนสิทธิ ์

BAM เป็นผู้พจิารณาคัดเลือกตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด ในการพิจารณาตัดสินของ BAM ให้ถือเป็นที่สดุและ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการสอบราคาในครั้งนี้ได้ โดยผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ในการฟ้องร้องใด ๆ ทั้งส้ิน 
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5. รายละเอียดที่ต้องเสนอตอ่คณะกรรมการจัดจ้าง 

5.1 ใบสรุปการเสนอราคางานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาแต่ละหลัง (BOQ.) 

       ทั้งนี้  ในกรณีที่เอกสารหลักฐานที่ยื่นต่อ BAM ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน ให้อยู่ในอำนาจการวินิจฉัยของ BAM 

ที่จะรบัผูเ้สนอราคารายนั้นไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้ และเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ BAM อาจเรียกเอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิ

เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เหน็สมควร 

6. รายละเอียดการจัดจ้าง และจัดทำสัญญา 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกจาก BAM จะต้องทำสัญญาตามรูปแบบของ BAM ภายในกำหนดเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ 

BAM แจ้งอนุมัติการจัดจ้าง โดยจะต้องจดัเตรียมเอกสาร หลักฐานการประกอบการทำสัญญาส่งมอบให้ BAM ประกอบด้วย 

6.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล ที่ออกให้ก่อนวนัลงนามในสัญญาไม่เกิน 3 เดอืน 

6.2 สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) 

6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ 

6.4 กรณีมอบอำนาจ 

6.4.1 หนังสือมอบอำนาจให้เปน็ผู้ลงนามในสัญญาจากผู้มีอำนาจของนติิบุคคลนั้น ซ่ึงตดิอากรแสตมป ์

6.4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ 

6.5 หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญาในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างทัง้หมด ระยะเวลา 1 ปี โดยใช้

หลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งตามดงัต่อไปนี้ 

6.5.1 เช็คที่ธนาคารส่ังจ่ายให้แก่ บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (แคชเชียร์เช็ค) 

6.5.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ ตามที่ BAM เห็นชอบ 

6.5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

6.6 อากรแสตมป์ในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนยจ์ุดหนึ่ง) ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 

6.7 อื่น ๆ ตามที่ BAM กำหนด (ถ้าม)ี 

 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

BAM จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ครัง้เดียวเต็มจำนวน ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันทีค่ณะกรรมการตรวจรับการจ้าง

ได้ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างจะต้องวางบิลภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ BAM จะได้ส่ังจ่ายเชค็ตามรอบ ทุก

วันที่ 10 และ 25 ของเดือน ซ่ึงผู้รบัจ้าง สามารถติดต่อขอรบัเช็คไดท้ี่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพระรามที่ 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น. โทรศพัท์ 02 – 626-2626 , 02 – 626-2627 

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

ใช้เกณฑ์ราคา เป็นหลัก 



1 ช่ือโครงการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) "BAM"
2 วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   บาท
3 ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงอาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน  จ านวน 2 หลัง
4 ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี   บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปประเมินมูลค่างานปรับปรุงอาคาร (ปร.6)
5.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4)
5.3
5.4

6 รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
6.1
6.2 นายแสนคม  วงศ์วัน
6.3
6.4 นายสราวุธ  หวังวิชา  ผู้อ านวยการฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6

นายพิษณุ  อิสระเสรีพงษ์  เจ้าหน้าท่ี 4

นาย ปรเมศวร์ อินทร์สังข์  ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ
 เจ้าหน้าท่ี 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

DA-SPK-CB-0108
ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6

31 มีนาคม 2564 เป็นเงิน

1,381,943.00

1,381,943.00





ปร.4
กลุ่มงาน                            กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234555)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/65 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังซ้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

1
1.1

- งานติดต้ังป้ายบ้านเลขท่ี 1 ชุด - - 300 300
- กระด่ิงสัญญาณ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมเดินสายไฟและสวิตช์ 1 ชุด 1,000 200 1,200 1,200
- พ้ืนบันไดหน้าอาคารปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 4 ตร.ม. 200 150 350 1,400

2,900
1.2

- พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคขนาด  60x60 ซม. 48 ตร.ม. 350 150 500 24,000
- บัวเชิงผนังpvc ขนาด 4 น้ิว 26 ม. 80 20 100 2,600

 - D1 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสีแบบทึบ ระบบมือดึง+ฝากล่องหุ้มแผ่นประตู 1 ชุด 18,000 2,000 20,000 20,000
พร้อมอุปกรณ์ล็อคครบชุด

- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ด้านหลัง 4 ตร.ม. 250 100 350 1,400
- บันไดช้ัน 1 - ช้ันลอย งานติดต้ังบันไดไม้ conwood โครงคร่าวเหล็กกล่อง รวมราวบันได 1 งาน - - 26,500 26,500

 พร้อมท าสี รายละเอียดตามแบบ
- D3 (ด้านหลัง) ประตูบานเล่ือน อลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง อุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด - - 13,830 13,830

2.05x2.25 ม.พ้ืนท่ี 4.61 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 3 ชุด 470 200 670 2,010

91,890
1.3

- พ้ืนคอนกรีคเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. ผสมน้ ายากันซึม 4 ตร.ม. 350 150 500 2,000
- งานเทฐานรับแนวก่ออิฐ (curb) รอบห้อง 1 งาน - - 1,000 1,000
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ด้านข้าง 5 ตร.ม. 250 100 350 1,750
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (1 ด้าน) ด้านหลัง 4 ตร.ม. 180 100 280 1,120
- พ้ืนห้องน้ าปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" พร้อมกันซึมชนิดทา(อย่างน้อย 2 เท่ียว) 4 ตร.ม. 200 150 350 1,400
- ผนังห้องน้ าปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 18 ตร.ม. 200 150 350 6,300
- ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืนฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 4 ตร.ม. 300 80 380 1,520
- D2 บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และวงกบ 1 ชุด 4,250 500 4,750 4,750
- ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว) พร้อม Stop Valve 1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500
- สายฉีดช าระพร้อมขอแขวน (สีโครเมียม) พร้อม Stop Valve 1 ชุด 250 100 350 350
- ท่ีใส่กระดาษช าระ เซรามิก (สีขาว) 1 ชุด 300 100 400 400
- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สะดืออ่าง) พร้อมชุดกระปุกท่อน้ าท้ิงใต้อ่างล้างหน้า 1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800
- ก๊อกอ่างล้างหน้าโครเมียม พร้อม Stop Valve 1 ชุด 350 50 400 400
- ชุดกระจกเงาเจียรปรี+ช้ันวางของ+ราวแขวนผ้า 1 ชุด 600 100 700 700
- ตะแกรงน้ าท้ิงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน 1 ชุด 150 30 180 180
- ถังบ าบัดน้ าเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร อุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดต้ังตามมาตรฐาน 1 ชุด 8,750 1,418 10,168 10,168

(รวมขุดและท าฐานรากลงเข็มหกเล่ียมยาว 2 ม. จ านวน 4 ต้น)
- งานเดินท่อน้ าเสีย/โสโครก (ใหม่) Class 8.5 3 จุด 400 200 600 1,800
- งานเดินท่อน้ าดี (ใหม่) Class 13.5 3 จุด 250 150 400 1,200
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) ร้อยท่อflex เดินบนฝ้า (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

41,888

รวมราคางานห้องโถง/บันได ช้ัน 1
ห้องน้ า 1

รวมราคางานห้องน้ าช้ัน 1

งานปรับปรุงช้ัน 1
หน้าบ้าน

รวมราคางานด้านหน้าบ้าน ช้ัน 1

หมายเหตุ

ห้องโถง/บันได

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย



ปร.4
กลุ่มงาน                            กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234555)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/65 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังซ้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

งานปรับปรุงช้ัน 1

หมายเหตุ

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย

1.4
- งานสกัดเปิดพ้ืนส าหรับวางถังบ าบัด พร้อมเทกลับ 1 งาน - - 2,500 2,500
- พ้ืนซักล้างปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 5 ตร.ม. 200 150 350 1,750
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ปิดช่องประตูเหล็กด้านหลัง 10 ตร.ม. 250 100 350 3,500
- ก๊อกน้ าผนังก้านโยก/ก๊อกน้ าสนาม (ชนิดมีท่ีเสียบสายยาง) 1 ชุด 150 50 200 200
- งานเดินท่อน้ าดี (ใหม่) Class 13.5 1 จุด 250 150 400 400
- งานเดินท่อน้ าเสีย/โสโครก (ใหม่) Class 8.5 1 จุด 400 200 600 600
- ตะแกรงน้ าท้ิงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน 1 ชุด 150 30 180 180
- งานติดต้ังโครงหลังคาเหล็กกล่องพร้อมหลังคาเมทัลชีทแบบมีแผ่นสะท้อนความร้อน 8 ตร.ม. 1,200 300 1,500 12,000

(รวมอุปกรณ์และครอบต่างๆในการติดต้ังครบชุด)
- รางน้ าฝนไวนิล พร้อมอุปกรณ์ 4 ม. 450 50 500 2,000
- ท่อรับน้ าฝนไวนิล พร้อมอุปกรณ์ 3 ม. 450 50 500 1,500
- (D9) ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ ทรงเหล่ียม ชนิดติดเพดาน อุปกรณ์ครบชุด หลอดLED 6 W. 2 ชุด 479 200 679 1,358

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายร้อยท่อpvc เดินลอย (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายร้อยท่อpvc เดินลอย (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน แบบกันน้ า พร้อมเดินสายไฟ (VAF) 1 ชุด 850 200 1,050 1,050

เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ)
27,618

2
2.1

- พ้ืนปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 16 ตร.ม. 250 100 350 5,600
- บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 10 ม. 30 20 50 500
- ราวกันตกเหล็กกล่อง(รายละเอียดตามแบบขยาย) 4 ม. 500 200 700 2,800
- งานติดต้ังจมูกยางพ้ืนใต้ราวกันตก 4 ม. 45 30 75 300
- บันไดช้ันลอย-ช้ัน2 ปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 8 ตร.ม. 250 100 350 2,800
- บันไดช้ันลอย-ช้ัน2 งานติดต้ังจมูกยางบันได (รวมขอบข้างบันได) 25 ม. 45 30 75 1,875
- บันไดช้ันลอย-ช้ัน2 บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 8 ม. 30 20 50 400
- W1 (ด้านหลัง) หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 8,640 8,640

ขนาด 1.20 x2.40 ม.พ้ืนท่ี 2.88 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- W2 (ด้านหน้า) หน้าต่างบานปิดตายอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 6,720 6,720

ขนาด 0.80 x2.80 ม.พ้ืนท่ี 2.24 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D2) ดวงโคมไฟครอบตะแกรงก้างปลา ขนาด 2x36 W. พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 1,300 200 1,500 3,000

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 3 ชุด 380 200 580 1,740
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 2 ชุด 470 200 670 1,340
- Consumer Unit ขนาด 12 ช่อง ระบบป้องกันไฟดูด ไฟช๊อต ไฟเกิน (RCBO) 1 ชุด 6,000 - 6,000 6,000

อุปกรณ์ครบชุด พร้อมสายดิน และ/หรือแท่งทองแดง (Ground Rod) และเดินสายเมน
42,685

3
3.1

- พ้ืนปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 41 ตร.ม. 250 100 350 14,350
- บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 24 ม. 30 20 50 1,200
- บันไดช้ัน2 -ช้ัน3 ปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 8 ตร.ม. 250 100 350 2,800
- บันไดช้ัน2 -ช้ัน3 งานติดต้ังจมูกยางบันได (รวมขอบข้างบันได) 25 ม. 45 30 75 1,875

งานปรับปรุงช้ันลอย
ห้องโถง/บันได

รวมราคางานห้องโถง/บันได ช้ัน ลอย
งานปรับปรุงช้ัน 2
ห้องโถง/บันได ช้ัน 2

ซักล้าง

รวมราคาซักล้าง



ปร.4
กลุ่มงาน                            กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234555)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/65 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังซ้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

งานปรับปรุงช้ัน 1

หมายเหตุ

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย

- บันไดช้ัน2 -ช้ัน3 บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 8 ม. 30 20 50 400
- D4 (ด้านหน้า) ประตูบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 18,120 18,120

ขนาด 2.05 x2.95 ม.พ้ืนท่ี 6.04 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- W3 (ด้านหลัง) หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 3,600 3,600

ขนาด 1.20 x1.00 ม.พ้ืนท่ี 1.20 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 3 ชุด 770 200 970 2,910

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 3 ชุด 380 200 580 1,740
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 3 ชุด 470 200 670 2,010

49,005
3.2

- พ้ืนระเบียงปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 3 ตร.ม. 200 150 350 1,050
- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี 3 ตร.ม. 300 100 400 1,200
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

3,800
3.3

- พ้ืนคอนกรีคเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. ผสมน้ ายากันซึม 4 ตร.ม. 350 150 500 2,000
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ก่อชนท้องพ้ืน 4 ตร.ม. 250 100 350 1,400
- พ้ืนห้องน้ าปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" พร้อมกันซึมชนิดทา(อย่างน้อย 2 เท่ียว) 4 ตร.ม. 200 150 350 1,400
- ผนังห้องน้ าปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 23 ตร.ม. 200 150 350 8,050
- ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืนฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 4 ตร.ม. 300 80 380 1,520
- D2 บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และวงกบ 1 ชุด 4,250 500 4,750 4,750
- W4 ชุดหน้าต่างบานเกล็ดแบบมือหมุน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กระจกฝ้า 1 ชุด - - 810 810

ขนาด 0.55 x0.50 ม.พ้ืนท่ี 0.27 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- ฝักบัวอาบน้ า สีโครเมียม 1 ชุด 300 100 400 400
- ก๊อกฝักบัว 1 ชุด 250 50 300 300
- ท่ีวางสบู่ เซรามิก (สีขาว) 1 ชุด 300 100 400 400
- ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว) พร้อม Stop Valve 1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500
- สายฉีดช าระพร้อมขอแขวน (สีโครเมียม) พร้อม Stop Valve 1 ชุด 250 100 350 350
- ท่ีใส่กระดาษช าระ เซรามิก (สีขาว) 1 ชุด 300 100 400 400
- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สะดืออ่าง) พร้อมชุดกระปุกท่อน้ าท้ิงใต้อ่างล้างหน้า 1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800
- ก๊อกอ่างล้างหน้าโครเมียม พร้อม Stop Valve 1 ชุด 350 50 400 400
- ชุดกระจกเงาเจียรปรี+ช้ันวางของ+ราวแขวนผ้า 1 ชุด 600 100 700 700
- ตะแกรงน้ าท้ิงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน 1 ชุด 150 30 180 180
- งานเดินท่อน้ าเสีย/โสโครก (ใหม่) Class 8.5 3 จุด 400 200 600 1,800
- งานเดินท่อน้ าเสีย Class 8.5 ขนาด 4" ลงช้ันล่าง 7 ม. 138 69 207 1,449
- งานเดินท่อน้ าดี (ใหม่) Class 13.5 3 จุด 250 150 400 1,200
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) ร้อยท่อflex เดินบนฝ้า (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

34,359

ระเบียงช้ัน 2

รวมราคางานระเบียงช้ัน 2
ห้องน้ า 2

รวมราคางานห้องน้ าช้ัน 2

รวมราคางานห้องโถง/บันได ช้ัน 2



ปร.4
กลุ่มงาน                            กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234555)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/65 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังซ้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

งานปรับปรุงช้ัน 1

หมายเหตุ

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย

4
4.1

- พ้ืนปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 44 ตร.ม. 250 100 350 15,400
- บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 26 ม. 30 20 50 1,300
- บันไดช้ัน3 -ช้ันดาดฟ้า  ปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 8 ตร.ม. 250 100 350 2,800
- บันไดช้ัน3 -ช้ันดาดฟ้า งานติดต้ังจมูกยางบันได (รวมขอบข้างบันได) 25 ม. 45 30 75 1,875
- บันไดช้ัน3 -ช้ันดาดฟ้า บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 8 ม. 30 20 50 400
- D5 (ด้านหน้า) ประตูบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 11,970 11,970

ขนาด 2.05 x1.95 ม.พ้ืนท่ี 3.99 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- W5 (หลังบ้าน) หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 8,640 8,640

ขนาด 1.20 x2.40 ม.พ้ืนท่ี 2.88 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 3 ชุด 770 200 970 2,910

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 3 ชุด 380 200 580 1,740
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 3 ชุด 470 200 670 2,010

49,045
4.2

- พ้ืนระเบียงปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 3 ตร.ม. 200 150 350 1,050
- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี 3 ตร.ม. 300 100 400 1,200
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

3,800
5

5.1
- พ้ืนปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 44 ตร.ม. 250 100 350 15,400
- บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 26 ม. 30 20 50 1,300
- ผนังไม้อัดซีเมนต์ (Wood cement) หนา 8 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี บุสองด้าน ผนังด้านข้าง 20 ตร.ม. 496 150 646 12,920
- ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี 44 ตร.ม. 270 80 350 15,400
- D5 (ด้านหน้า) ประตูบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 11,970 11,970

ขนาด 2.05 x1.95 ม.พ้ืนท่ี 3.99 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- W6 (หลังบ้าน) หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 5,220 5,220

ขนาด 1.20 x1.45 ม.พ้ืนท่ี 1.74 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 3 ชุด 770 200 970 2,910

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) ร้อยท่อflex เดินบนฝ้า (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 3 ชุด 380 200 580 1,740
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 3 ชุด 470 200 670 2,010

68,870
5.2

- พ้ืนระเบียงปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 3 ตร.ม. 200 150 350 1,050
- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 4 ม. 100 50 150 600
- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี 4 ตร.ม. 300 100 400 1,600
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) ร้อยท่อflex เดินบนฝ้า (ดวงโคม)
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

4,800

ระเบียงช้ัน ดาดฟ้า

รวมราคางานระเบียง ช้ันดาดฟ้า

 
ระเบียงช้ัน 3

รวมราคางานระเบียงช้ัน 3
งานปรับปรุงช้ัน ดาดฟ้า
ห้องโถงช้ัน ดาดฟ้า

รวมราคางานห้องโถง ช้ันดาดฟ้า

งานปรับปรุงช้ัน 3
ห้องโถงช้ัน 3



ปร.4
กลุ่มงาน                            กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234555)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/65 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังซ้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

งานปรับปรุงช้ัน 1

หมายเหตุ

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ รายละเอียด จ านวน หน่วย

6 งานสี
- งานสีภายนอก 324 ตร.ม. 80 30 110 35,640
- งานสีภายใน (รวมท้องพ้ืน) 748 ตร.ม. 60 30 90 67,320
- งานสีน้ ามัน 1 งาน - - 5,000 5,000

107,960
7

- ผนังไม้บังใบconwood หน้า 8" โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ 2"x2" 13 ตร.ม. 1,000 200 1,200 15,600

- งานเทฐานรับผนังไม้conwood (curb) 1 งาน - - 1,000 1,000

- ราวกันตกเหล็กกล่อง(รายละเอียดตามแบบขยาย) 9 ม. 500 200 700 6,300
- งานดัดเหล็กโค้งราวกันตก 1 งาน - - 4,500 4,500
- บัวปูนป้ันส าเร็จรูป 33 ม. 70 30 100 3,300

30,700
8

- ตรวจเช็คและซ่อมแซมหลังคา ชายคา ระบบบ าบัด บ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อพัก ท่อภายในบ้าน, 1 งาน 4,000 - 4,000 4,000
ระบบไฟฟ้า, ประปา-สุขาภิบาล ให้พร้อมใช้งาน

- งานซ่อมแซมราวบันได, ร้ือถอนพ้ืน และผนังเดิม 1 งาน - - 4,000 4,000
- งานขัดสนิมเหล็กเสริมท้องพ้ืนทาน้ ายาแปลงสนิมพร้อมท้ังฉาบด้วย 1 งาน - - 4,000           4,000

ผลิตภัณฑ์ LANKO 731 หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับซ่อมแซมโครงสร้าง
12,000

571,320.00
114,264.00
685,584.00

ค่าด าเนินการ+ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวม 20 %
รวมราคาค่าก่อสร้าง

งานอ่ืนๆ

รวมราคางานอ่ืนๆ
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง

รวมราคางานสี
งานปรับปรุงภายนอกอาคาร

รวมราคางานปรับปรุงภายนอก



ปร.4
กลุ่มงาน                             กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234556)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/66 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังขวา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

1
1.1

- งานติดต้ังป้ายบ้านเลขท่ี 1 ชุด - - 300 300
- กระด่ิงสัญญาณ อุปกรณ์ครบชุด พร้อมเดินสายไฟและสวิตช์ 1 ชุด 1,000 200 1,200 1,200
- พ้ืนบันไดหน้าอาคารปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 4 ตร.ม. 200 150 350 1,400

2,900
1.2

- งานขุดเปิดพ้ืนส าหรับวางท่อขนาด 8" ออกหน้าบ้าน พร้อมเทกลับ 1 งาน - - 7,000 7,000
- พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคขนาด  60x60 ซม. 48 ตร.ม. 350 150 500 24,000
- บัวเชิงผนังpvc ขนาด 4 น้ิว 26 ม. 80 20 100 2,600

 - D1 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสีแบบทึบ ระบบมือดึง+ฝากล่องหุ้มแผ่นประตู 1 ชุด 18,000 2,000 20,000 20,000
พร้อมอุปกรณ์ล็อคครบชุด

- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ก้ันห้อง 35 ตร.ม. 250 100 350 12,250
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ปิดช่องลิฟต์เดิม 4 ตร.ม. 250 100 350 1,400
- บันไดช้ัน1-ช้ันลอย ปูกระเบ้ืองยางลายไม้พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 7 ตร.ม. 250 100 350 2,450
- บันไดช้ัน1-ช้ันลอย งานติดต้ังจมูกยางบันได (รวมขอบข้างบันได) 21 ม. 45 30 75 1,575
- บันไดช้ัน1-ช้ันลอย บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 6 ม. 30 20 50 300
- D3 (ด้านหลัง) ประตูบานเล่ือน อลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง อุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด - - 13,830 13,830

2.05x2.25 ม.พ้ืนท่ี 4.61 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 3 ชุด 470 200 670 2,010

88,965
1.3

- พ้ืนคอนกรีคเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. ผสมน้ ายากันซึม 4 ตร.ม. 350 150 500 2,000
- งานเทฐานรับแนวก่ออิฐ (curb) รอบห้อง 1 งาน - - 1,000 1,000
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ก้ันห้อง+ด้านข้าง 10 ตร.ม. 250 100 350 3,500
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (1 ด้าน) ด้านหลัง 4 ตร.ม. 180 100 280 1,120
- พ้ืนห้องน้ าปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" พร้อมกันซึมชนิดทา(อย่างน้อย 2 เท่ียว) 4 ตร.ม. 200 150 350 1,400
- ผนังห้องน้ าปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 18 ตร.ม. 200 150 350 6,300
- ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืนฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 4 ตร.ม. 300 80 380 1,520
- D2 บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และวงกบ 1 ชุด 4,250 500 4,750 4,750
- ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว) พร้อม Stop Valve 1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500
- สายฉีดช าระพร้อมขอแขวน (สีโครเมียม) พร้อม Stop Valve 1 ชุด 250 100 350 350
- ท่ีใส่กระดาษช าระ เซรามิก (สีขาว) 1 ชุด 300 100 400 400
- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สะดืออ่าง) พร้อมชุดกระปุกท่อน้ าท้ิงใต้อ่างล้างหน้า 1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800
- ก๊อกอ่างล้างหน้าโครเมียม พร้อม Stop Valve 1 ชุด 350 50 400 400
- ชุดกระจกเงาเจียรปรี+ช้ันวางของ+ราวแขวนผ้า 1 ชุด 600 100 700 700
- ตะแกรงน้ าท้ิงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน 1 ชุด 150 30 180 180
- ถังบ าบัดน้ าเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1000 ลิตร อุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดต้ังตามมาตรฐาน 1 ชุด 8,750 1,418 10,168 10,168

(รวมขุดและท าฐานรากลงเข็มหกเล่ียมยาว 2 ม. จ านวน 4 ต้น)
- งานเดินท่อน้ าเสียpvcแข็ง class 8.5 8" ออกหน้าบ้าน 16 ม. 469 235 704 11,264
- งานเดินท่อน้ าเสีย/โสโครก (ใหม่) Class 8.5 3 จุด 400 200 600 1,800
- งานเดินท่อน้ าดี (ใหม่) Class 13.5 3 จุด 250 150 400 1,200

หมายเหตุ

หน้าบ้าน

รวมราคางานด้านหน้าบ้าน ช้ัน 1

รวมราคางานห้องโถง/บันได ช้ัน 1
ห้องน้ า 1

รายละเอียด จ านวน หน่วย

งานปรับปรุงช้ัน 1

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ

ห้องโถง/บันได



ปร.4
กลุ่มงาน                             กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234556)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/66 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังขวา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

หมายเหตุรายละเอียด จ านวน หน่วย

งานปรับปรุงช้ัน 1

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ

- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970
พร้อมเดินสายไฟ (VAF) ร้อยท่อflex เดินบนฝ้า (ดวงโคม)

 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580
54,902

1.4
- พ้ืนซักล้างปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 5 ตร.ม. 200 150 350 1,750
- ก๊อกน้ าผนังก้านโยก/ก๊อกน้ าสนาม (ชนิดมีท่ีเสียบสายยาง) 1 ชุด 150 50 200 200
- งานเดินท่อน้ าดี (ใหม่) Class 13.5 1 จุด 250 150 400 400
- งานเดินท่อน้ าเสีย/โสโครก (ใหม่) Class 8.5 1 จุด 400 200 600 600
- ตะแกรงน้ าท้ิงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน 1 ชุด 150 30 180 180
- งานติดต้ังโครงหลังคาเหล็กกล่องพร้อมหลังคาเมทัลชีทแบบมีแผ่นสะท้อนความร้อน 8 ตร.ม. 1,200 300 1,500 12,000

(รวมอุปกรณ์และครอบต่างๆในการติดต้ังครบชุด)
- รางน้ าฝนไวนิล พร้อมอุปกรณ์ 4 ม. 450 50 500 2,000
- ท่อรับน้ าฝนไวนิล พร้อมอุปกรณ์ 3 ม. 450 50 500 1,500
- (D9) ดวงโคมไฟฟ้าดาวน์ไลต์ ทรงเหล่ียม ชนิดติดเพดาน อุปกรณ์ครบชุด หลอดLED 6 W. 2 ชุด 479 200 679 1,358

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายร้อยท่อpvc เดินลอย (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายร้อยท่อpvc เดินลอย (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน แบบกันน้ า พร้อมเดินสายไฟ (VAF) 1 ชุด 850 200 1,050 1,050

เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ)
21,618

2
2.1

- พ้ืนปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 16 ตร.ม. 250 100 350 5,600
- บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 10 ม. 30 20 50 500
- ราวกันตกเหล็กกล่อง(รายละเอียดตามแบบขยาย) 4 ม. 500 200 700 2,800
- งานติดต้ังจมูกยางพ้ืนใต้ราวกันตก 4 ม. 45 30 75 300
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ก้ันห้อง 10 ตร.ม. 250 100 350 3,500
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ปิดช่องลิฟต์เดิม 4 ตร.ม. 250 100 350 1,400
- บันไดช้ันลอย-ช้ัน2 ปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 8 ตร.ม. 250 100 350 2,800
- บันไดช้ันลอย-ช้ัน2 งานติดต้ังจมูกยางบันได (รวมขอบข้างบันได) 25 ม. 45 30 75 1,875
- บันไดช้ันลอย-ช้ัน2 บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 8 ม. 30 20 50 400
- W1 (ด้านหลัง) หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 8,640 8,640

ขนาด 1.20 x2.40 ม.พ้ืนท่ี 2.88 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- W2 (ด้านหน้า) หน้าต่างบานปิดตายอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 6,720 6,720

ขนาด 0.80 x2.80 ม.พ้ืนท่ี 2.24 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D2) ดวงโคมไฟครอบตะแกรงก้างปลา ขนาด 2x36 W. พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 1,300 200 1,500 3,000

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 3 ชุด 380 200 580 1,740
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 2 ชุด 470 200 670 1,340
- Consumer Unit ขนาด 12 ช่อง ระบบป้องกันไฟดูด ไฟช๊อต ไฟเกิน (RCBO) 1 ชุด 6,000 - 6,000 6,000

อุปกรณ์ครบชุด พร้อมสายดิน และ/หรือแท่งทองแดง (Ground Rod) และเดินสายเมน
47,585

งานปรับปรุงช้ันลอย
รวมราคาซักล้าง

รวมราคางานห้องโถง/บันได ช้ัน ลอย

ห้องโถง/บันได

รวมราคางานห้องน้ าช้ัน 1
ซักล้าง



ปร.4
กลุ่มงาน                             กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234556)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/66 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังขวา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

หมายเหตุรายละเอียด จ านวน หน่วย

งานปรับปรุงช้ัน 1

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ

3
3.1

- พ้ืนปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 41 ตร.ม. 250 100 350 14,350
- บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 24 ม. 30 20 50 1,200
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ก้ันห้อง 24 ตร.ม. 250 100 350 8,400
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ปิดช่องลิฟต์เดิม 5 ตร.ม. 250 100 350 1,750
- บันไดช้ัน2 -ช้ัน3 ปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 8 ตร.ม. 250 100 350 2,800
- บันไดช้ัน2 -ช้ัน3 งานติดต้ังจมูกยางบันได (รวมขอบข้างบันได) 25 ม. 45 30 75 1,875
- บันไดช้ัน2 -ช้ัน3 บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 8 ม. 30 20 50 400
- D4 (ด้านหน้า) ประตูบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 18,120 18,120

ขนาด 2.05 x2.95 ม.พ้ืนท่ี 6.04 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- W3 (ด้านหลัง) หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 3,600 3,600

ขนาด 1.20 x1.00 ม.พ้ืนท่ี 1.20 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 3 ชุด 770 200 970 2,910

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 3 ชุด 380 200 580 1,740
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 3 ชุด 470 200 670 2,010

59,155
3.2

- พ้ืนระเบียงปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 3 ตร.ม. 200 150 350 1,050
- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี 3 ตร.ม. 300 100 400 1,200
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

3,800
3.3

- พ้ืนคอนกรีคเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. ผสมน้ ายากันซึม 4 ตร.ม. 350 150 500 2,000
- งานเทฐานรับแนวก่ออิฐ (curb) รอบห้อง 1 งาน - - 500 500
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ผนังห้องน้ า 11 ตร.ม. 250 100 350 3,850
- พ้ืนห้องน้ าปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" พร้อมกันซึมชนิดทา (อย่างน้อย 2 เท่ียว) 4 ตร.ม. 200 150 350 1,400
- ผนังห้องน้ าปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 23 ตร.ม. 200 150 350 8,050
- ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความช้ืนฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 4 ตร.ม. 300 80 380 1,520
- D2 บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และวงกบ 1 ชุด 4,250 500 4,750 4,750
- W4 ชุดหน้าต่างบานเกล็ดแบบมือหมุน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด กระจกฝ้า 1 ชุด - - 810 810

ขนาด 0.55 x0.50 ม.พ้ืนท่ี 0.27 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- ฝักบัวอาบน้ า สีโครเมียม 1 ชุด 300 100 400 400
- ก๊อกฝักบัว 1 ชุด 250 50 300 300
- ท่ีวางสบู่ เซรามิก (สีขาว) 1 ชุด 300 100 400 400
- ชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว) พร้อม Stop Valve 1 ชุด 3,000 500 3,500 3,500
- สายฉีดช าระพร้อมขอแขวน (สีโครเมียม) พร้อม Stop Valve 1 ชุด 250 100 350 350
- ท่ีใส่กระดาษช าระ เซรามิก (สีขาว) 1 ชุด 300 100 400 400
- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สะดืออ่าง) พร้อมชุดกระปุกท่อน้ าท้ิงใต้อ่างล้างหน้า 1 ชุด 1,600 200 1,800 1,800
- ก๊อกอ่างล้างหน้าโครเมียม พร้อม Stop Valve 1 ชุด 350 50 400 400
- ชุดกระจกเงาเจียรปรี+ช้ันวางของ+ราวแขวนผ้า 1 ชุด 600 100 700 700
- ตะแกรงน้ าท้ิงสแตนเลส มีฝาครอบกันกล่ิน 1 ชุด 150 30 180 180
- งานเดินท่อน้ าเสีย/โสโครก (ใหม่) Class 8.5 3 จุด 400 200 600 1,800

รวมราคางานห้องโถง/บันได ช้ัน 2

ห้องโถง/บันได ช้ัน 2

ระเบียงช้ัน 2

รวมราคางานระเบียงช้ัน 2

งานปรับปรุงช้ัน 2

ห้องน้ า 2



ปร.4
กลุ่มงาน                             กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234556)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/66 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังขวา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

หมายเหตุรายละเอียด จ านวน หน่วย

งานปรับปรุงช้ัน 1

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ

- งานเดินท่อน้ าเสีย Class 8.5 ขนาด 4" ลงช้ันล่าง 7 ม. 138 69 207 1,449
- งานเดินท่อน้ าดี (ใหม่) Class 13.5 3 จุด 250 150 400 1,200
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) ร้อยท่อflex เดินบนฝ้า (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

37,309
4

4.1
- พ้ืนปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 44 ตร.ม. 250 100 350 15,400
- บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 26 ม. 30 20 50 1,300
- บันไดช้ัน3 -ช้ันดาดฟ้า ปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 8 ตร.ม. 250 100 350 2,800
- บันไดช้ัน3 -ช้ันดาดฟ้า งานติดต้ังจมูกยางบันได (รวมขอบข้างบันได) 25 ม. 45 30 75 1,875
- บันไดช้ัน3 -ช้ันดาดฟ้า บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 8 ม. 30 20 50 400
- D5 (ด้านหน้า) ประตูบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 11,970 11,970

ขนาด 2.05 x1.95 ม.พ้ืนท่ี 3.99 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- W5 (หลังบ้าน) หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 8,640 8,640

ขนาด 1.20 x2.40 ม.พ้ืนท่ี 2.88 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 3 ชุด 770 200 970 2,910

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 3 ชุด 380 200 580 1,740
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 3 ชุด 470 200 670 2,010

49,045
4.2

- พ้ืนระเบียงปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 3 ตร.ม. 200 150 350 1,050
- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี 3 ตร.ม. 300 100 400 1,200
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (ดวงโคม)
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

3,800
5

5.1
- พ้ืนปูกระเบ้ืองยางลายไม้ พร้อมปรับผิวพ้ืนก่อนปู 44 ตร.ม. 250 100 350 15,400
- บัวเชิงผนังยาง ขนาด 4 น้ิว 26 ม. 30 20 50 1,300
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ก้ันห้อง 36 ตร.ม. 250 100 350 12,600
- ผนังก่ออิฐ ฉาบปูน (2 ด้าน) ก้ันข้างบันได 12 ตร.ม. 250 100 350 4,200
- ฝ้าเพดานยิปซ่ัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี 44 ตร.ม. 270 80 350 15,400
- D5 (ด้านหน้า) ประตูบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 11,970 11,970

ขนาด 2.05 x1.95 ม.พ้ืนท่ี 3.99 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- W6 (หลังบ้าน) หน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียมอบสีขาว กระจกเขียวตัดแสง 1 ชุด - - 5,220 5,220

ขนาด 1.20 x1.45 ม.พ้ืนท่ี 1.74 ตร.ม. (ราคา 3,000 บาท/ตร.ม.)
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 3 ชุด 770 200 970 2,910

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) ร้อยท่อflex เดินบนฝ้า (ดวงโคม)
 - สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 3 ชุด 380 200 580 1,740
- เต้ารับไฟฟ้าคู่ มีสายดิน พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (เต้ารับ) 3 ชุด 470 200 670 2,010

72,750

รวมราคางานระเบียงช้ัน 3

ห้องโถงช้ัน 3
งานปรับปรุงช้ัน 3

รวมราคางานห้องน้ าช้ัน 2

ระเบียงช้ัน 3
รวมราคางานห้องโถง ช้ัน 3

งานปรับปรุงช้ัน ดาดฟ้า
ห้องโถงช้ัน ดาดฟ้า

รวมราคางานห้องโถง ช้ันดาดฟ้า



ปร.4
กลุ่มงาน                             กลุ่มพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายจ าหน่ายทรัพย์ 6
ช่ือโครงการ                       อาคารพาณิชย์ 3.5 ช้ัน รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB-0108 (ฉ.234556)
สถานท่ีก่อสร้าง                  เลขท่ี 149/66 หมู่ท่ี 5 ซอยด่านส าโรง 1 ถนนวัดด่านส าโรง ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (หลังขวา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)
ค านวณราคากลางโดย         นายพิษณุ อิสระเสรีพงษ์, นายแสนคม วงศ์วัน

อัตราต่อหน่วย รวม
วัสดุ ค่าแรง เป็นเงิน เป็นเงิน

หมายเหตุรายละเอียด จ านวน หน่วย

งานปรับปรุงช้ัน 1

         แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ล าดับ

5.2
- พ้ืนระเบียงปูกระเบ้ือง ขนาด 12"x12" 3 ตร.ม. 200 150 350 1,050
- เชิงชายไม้สังเคราะห์ 4 ม. 100 50 150 600
- ฝ้าชายคาสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี 4 ตร.ม. 300 100 400 1,600
- (D6) ชุดโคมไฟเพดาน ติดลอย ทรงกลม พร้อมหลอดLEDขนาด 16-24 W. 1 ชุด 770 200 970 970

พร้อมเดินสายไฟ (VAF) ร้อยท่อflex เดินบนฝ้า (ดวงโคม)
- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมเดินสายไฟ (VAF) เดินสายลอยตีก๊ิป ขนาด 2x1.5 ตร.มม. (สวิตช์) 1 ชุด 380 200 580 580

4,800
6 งานสี

- งานสีภายนอก 135 ตร.ม. 80 30 110 14,850
- งานสีภายใน (รวมท้องพ้ืน) 748 ตร.ม. 60 30 90 67,320
- งานสีน้ ามัน 1 งาน - - 5,000 5,000

87,170
7

- ผนังไม้บังใบconwood หน้า 8" โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ 2"x2" 13 ตร.ม. 1,000 200 1,200 15,600

- งานเทฐานรับผนังไม้conwood (curb) 1 งาน - - 1,000 1,000
- ราวกันตกเหล็กกล่อง(รายละเอียดตามแบบขยาย) 9 ม. 500 200 700 6,300
- งานดัดเหล็กโค้งราวกันตก 1 งาน - - 4,500 4,500
- บัวปูนป้ันส าเร็จรูป 21 ม. 70 30 100 2,100

29,500
8

- ตรวจเช็คและซ่อมแซมหลังคา ชายคา ระบบบ าบัด บ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อพัก ท่อภายในบ้าน, 1 งาน 2,000 - 2,000 2,000
ระบบไฟฟ้า, ประปา-สุขาภิบาล ให้พร้อมใช้งาน

- งานร้ือถอนลิฟต์, พ้ืน และผนังเดิม 1 งาน - - 7,000 7,000
- งานขัดสนิมเหล็กเสริมท้องพ้ืนทาน้ ายาแปลงสนิมพร้อมท้ังฉาบด้วย 1 งาน - - 4,000           4,000

ผลิตภัณฑ์ LANKO 731 หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับซ่อมแซมโครงสร้าง
- งานราวบันไดเหล็กช้ัน 3 - ดาดฟ้า และซ่อมแซมราวบันไดเดิมให้พร้อมใช้งาน 1 งาน - - 4,000           4,000

17,000
580,299.00
116,060.00
696,359.00รวมราคาค่าก่อสร้าง

รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง

ค่าด าเนินการ+ภาษีมูลค่าเพ่ิม รวม 20 %

รวมราคางานอ่ืนๆ

รวมราคางานระเบียง ช้ันดาดฟ้า

งานอ่ืนๆ
รวมราคางานปรับปรุงภายนอก

งานปรับปรุงภายนอกอาคาร
รวมราคางานสี

ระเบียงช้ัน ดาดฟ้า
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มาตรฐานรายการวสัดุประกอบ BOQ. (ชุด A และ ชุด B) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1/2561 
ส าหรับใช้ปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินรอการขายของ BAM. 

 
1. หมวดงานหลงัคา 

 โครงสร้างหลงัคา 
- เหลก็รูปพรรณตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  
- เช่ือมต่อดว้ยลวดเช่ือม หรือการเช่ือมโลหะตามแนวทางการปฏิบติัวชิาชีพ 
- ทาดว้ยสีกนัสนิม ก่อนทาสีจริง 
 วสัดุมุงหลงัคา 
- กระเบ้ืองลอนคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
- กระเบ้ืองโมเนีย ยดึดว้ยลวดขาวแผน่เวน้แผน่ 
 เชิงชาย 
- เชิงชายไมส้งัเคราะห์ขนาด 6 น้ิว และ/หรือ 8 น้ิว การติดตั้งใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
- ปิดนก วสัดุพลาสติก (กรณีติดตั้งไมเ้ชิงชายใหม่) ใหติ้ดตั้งบริเวณชายคาก่อนปิดทบัดว้ยไมส้งัเคราะห์  
- ปิดจัว่ ไมเ้น้ือแขง็หรือไมส้งัเคราะห์ 
 ฉนวนกนัความร้อน 
- หนา 75 มม. (3 น้ิว) ผลิตภณัฑข์องตราชา้ง หรือเทียบเท่า 
- ติดตั้งเหนือฝ้าเพดาน หรือกล้ิงไปตามแนวฝ้า 
 รางรับน า้ฝน และท่อรับน า้ฝน 
- รางน ้ าฝนสงักะสีเบอร์ 28 ขนาดราง อยา่งนอ้ย 4 น้ิว พร้อมตะขอ 
- ท่อรับน ้ าฝนสงักะสีเบอร์ 28 ขนาดท่อ อยา่งนอ้ย 3 น้ิว พร้อมสายรัด 

 
2. หมวดงานฝ้าเพดาน 

 ฝ้าเพดาน T – BAR 
- ยิปซั่มบอร์ดขนาด 0.60 X 0.60 ม. ผลิตภณัฑ์ของตราชา้ง ชนิดหนา 9 มม. เคลือบผิว (ภายในห้องน ้ าใช้

ชนิดกนัช้ืน) หรือเทียบเท่า 
- โครงเคร่าอลูมิเนียม T – BAR 
- โครงเคร่าสงักะสีอบขาว T – BAR 
 ฝ้าเพดานแผ่นยปิซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ 
- แผน่ยปิซัม่บอร์ดฉาบเรียบความหนา 9 มม. ผลิตภณัฑข์องตราชา้ง, ตราบา้น Gyproc 
- แผ่นยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบความหนา 9 มม. ชนิดกนัช้ืน ผลิตภณัฑ์ของตราชา้ง, ตราบา้น Gyproc (ใชใ้น

หอ้งน ้ า) 
- โครงเคร่าเหลก็อาบสงักะสีซีลายน์ ขนาดตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด 
- พร้อมทาสี 
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 ฝ้าเพดานไวนิล ชายคา/หรือตามจุดทีก่ าหนด 
- แผน่ฝ้าเพดานไวนิลชนิดเรียบ/รูระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด ผลิตภณัฑข์อง 

Windsor 
- โครงเคร่าเหลก็อาบสงักะสีซีลายน์ เบอร์ 24 หรือขนาดตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด 
 ฝ้าเพดานชายคา/โรงจอดรถ 
- ฝ้าเพดานซีเมนตใ์ยหินแผน่เรียบ/มีรูระบายอากาศ  
- ผลิตภณัฑต์ราชา้ง, ตราโอฬาร,SCG ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 มม. โครงเคร่าไมจ้ริง หรือ โครงเคร่าฝ้าเหลก็อาบ

สงักะสีซีลายน์ เบอร์ 24 หรือตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด  
- ไม้สังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ของ ตราช้าง, SCG โครงเคร่าฝ้าเหล็กอาบสังกะสีซีลายน์ เบอร์ 24 หรือตาม

มาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด  
- พร้อมทาสี 

 
3. หมวดงานพืน้ 

- ร้ือกระเบ้ืองเดิม ก่อนปูกระเบ้ืองใหม่ หรือตามท่ีก าหนด 
- กระเบ้ืองยาง หนา 2 มม. ผลิตภณัฑข์อง Dynoflex, Starflex, หรือเทียบเท่า (ก าหนดสีและลายภายหลงั)  
- กระเบ้ืองเซรามิค ผลิตภณัฑข์อง Cotto , Duragress , Campana , RCI,  (ก าหนดสีและลายในภายหลงั) หรือ

เทียบเท่า (วสัดุชุด B ใช ้Dynasty, Sosuco) 
- กระเบ้ืองแกรนิโต ้ผลิตภณัฑข์อง Cotto หรือเทียบเท่า (วสัดุชุด B ใช ้Modena, Century หรือเทียบเท่า)  
- งานขดัพ้ืนปาร์เก ้ให้ใชเ้คร่ืองจกัรเล็กขดัลอกผิวหนา้ให้เรียบร้อย ก่อนเคลือบดว้ย โพลียริูเทน โชวล์ายไม ้

ผลิตภณัฑข์อง TOA : T-3000, Beyer : B-5000  
- ก่อนปูกระเบ้ืองพ้ืน ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้า่จา้งทราบล่วงหนา้ เพ่ือจะไดต้รวจตรากระเบ้ืองท่ีใช ้
- เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาตามท่ีก าหนด พร้อมร้ือพ้ืนคอนกรีตเดิมออกก่อน (ถา้มี) หรือตามท่ี

ก าหนด และรองดว้ยทรายหยาบก่อน และปูนท่ีใชต้อ้งเป็นปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1 ส าหรับงาน
โครงสร้าง 

- งานทากนัซึมบริเวณพ้ืนชั้นดาดฟ้า หรือบริเวณท่ีก าหนด ใหท้ าความสะอาดพ้ืนผิวหรือปูนทรายปรับระดบั 
แลว้แต่ก าหนด ก่อนทากนัซึมอย่างน้อย 2 เท่ียว พร้อมยกขอบดา้นขา้งสูงไม่น้อยกว่า 15 ซม. ผลิตภณัฑ์
ของ Lanko, TOA  
 

4. หมวดงานผนัง 

- งานก่อผนงัปรับเปล่ียนรูปแบบ บริเวณท่ีรองรับบานหนา้ต่าง หรือจุดคัน่ต่อระหวา่งประตู – หนา้ต่าง ตอ้ง
จดัท าเอน็ คสล. รองรับ หรือตามท่ีก าหนด 

- งานฉาบปูนตอ้งมีการบ่มปูน และขดัแต่งใหเ้รียบร้อยก่อนทาสี เช่น บริเวณจุดท่ีเปล่ียนวงกบใหม่  
- ซีเมนตใ์ยหินแผน่เรียบ/ไมอ้ดัซีเมนต ์ขนาด 6 มม. ข้ึนไป โครงเคร่าไมจ้ริง หรือ โครงเคร่าผนงัเหลก็ อาบ

สังกะสีซีลายน์ C75 และ 76 เบอร์ 24 หรือตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลิตก าหนด ผลิตภณัฑ์ตราชา้ง, ตราโอฬาร 
หรือเทียบเท่า 
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5. หมวดงานประตู และหน้าต่าง 

 งานประตู (ขนาดเท่าเดมิ หรือตามทีก่ าหนด) 
- บานประตู หรือวงกบไมเ้น้ือแขง็ กรณีซ่อมแซม ใหโ้ป๊วดว้ยดินสอพอง และขดัดว้ยกระดาษทรายเก็บงาน

ใหเ้รียบ ก่อนทาสีจริง 
- บานประตู UPVC และวงกบประตู UPVC ผลิตภณัฑข์อง masterwood, polywood, Azle, greenwood 
- วงกบประตูไมส้งัเคราะห์/W-PVC ผลิตภณัฑข์อง P-Wood หรือเทียบเท่า 
- บานประตู บาน HDF ผลิตภณัฑข์อง King , Napa, Nato, Azle, greenwood 
- บานประตู บาน PVC และวงกบประตู PVC ผลิตภณัฑข์อง King , Napa , Nato , Majestic, Thaidoor (วสัดุ

ชุด B ใช ้Siamdoor หรือเทียบเท่า) 
- ประตูและวงกบอลูมิเนียม บานเล่ือน ลูกฟักกระจกเขียวตดัแสง พร้อมอุปกรณ์ (วสัดุชุด B ใชชุ้ดส าเร็จรูป

ของ One Stop หรือเทียบเท่า ตามบญัชีแนบทา้ย) 
- บานประตูกระจก อลูมิเนียม กระจกเขียวตดัแสง พร้อมอุปกรณ์  (กรณีประตูทางเข้า – ออก ให้ส ารอง

กญุแจเพิม่เตมิอกี 1 ชุด รวมเป็น 3 ชุด) 
- ชุดประตูส าเร็จรูป วสัดุเป็น Upvc หรือ ไวนิล พร้อมอุปกรณ์และมุง้ลวด ผลิตภณัฑ์ของ Hoffen หรือ

เทียบเท่า 
 

 งานหน้าต่าง (ขนาดเท่าเดมิ หรือตามทีก่ าหนด) 
- บานหน้าต่าง หรือวงกบไมเ้น้ือแข็ง กรณีซ่อมแซม ให้โป๊วดว้ยดินสอพอง และขดัดว้ยกระดาษทรายเก็บ

งานใหเ้รียบก่อนทาสี 
- บานท่ีปรับแต่งซ่อมแซม ตอ้งใหส้ามารถปิดลอ็กกลอนไดโ้ดยปกติ 
- หนา้ต่าง ช่องแสง และวงกบไมเ้น้ือแขง็ ลูกฟักกระจกเขียวตดัแสง หรือกระจกขุ่น พร้อมอุปกรณ์ 
- หน้าต่าง ช่องแสง และวงกบอลูมิเนียม ตามท่ีก าหนด ลูกฟักกระจกเขียวตดัแสง หรือกระจกขุ่น พร้อม

อุปกรณ์ (วสัดุชุด B ใชชุ้ดส าเร็จรูปของ One Stop หรือเทียบเท่า ตามบญัชีแนบทา้ย) 
- ชุดหน้าต่างส าเร็จรูป วสัดุเป็น Upvc หรือ ไวนิล พร้อมอุปกรณ์และมุง้ลวด ผลิตภณัฑ์ของ Hoffen หรือ

เทียบเท่า 
 

6. หมวดงานอุปกรณ์ประตู และหน้าต่าง 
- ขนาดบานพบัปรับเปล่ียนตามเหมาะสมของขนาดของบงัใบ 
- ตาแมว โครเม่ียม ผลิตภณัฑข์อง Rider รุ่น 555 , CPS, ISEO 
- กนัชนประตู ใช้ชนิดมีขอเก่ียว/แม่เหล็ก/คล๊ิกล็อก ผลิตภณัฑ์ของ Colt, Iseo, Ison, Solo , Whitco ติดตั้ง

เฉพาะบานประตูหนา้ – หลงั หรือตามจุดท่ีก าหนดเพ่ิมภายหลงั 
- ลูกบิดทัว่ไป ใชช้นิดล้ินลอ็กคู่ รูปทรงกลม ผลิตภณัฑข์อง Iseo, Ison, Hafele, Whitco, Colt, Solo, RMI 
- ลูกบิดห้องน ้ า ใช้ชนิดล้ินล็อกเด่ียว รูปทรงกลม ผลิตภัณฑ์ของ Iseo, Ison, Hafele, Whitco, Colt, Solo, 

RMI 
- ลูกบิดเสริมความปลอดภยั ผลิตภณัฑข์อง Iseo, Ison, Hafele, Whitco, Colt, Solo, RMI 
- ลูกบิดระบบคู่ (กญุแจหวักลม+กญุแจเสริมความปลอดภยั) ผลิตภณัฑข์อง Iseo, Ison, Solo, Colt, Solex 
- กญุแจเขาควายกา้นโยก ระบบ Mortise ประตูร้ัวเลก็ ผลิตภณัฑข์อง Solex, Iseo, Ison, Solo, RMI 
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- บานพบัประตู ชนิดสแตนเลส หรือโลหะรมด า มีแหวนสแตนเลส/แหวนทองเหลือง อยา่งน้อยบานละ 3 
อนั ขนาดตามความเหมาะสมของบงัใบ ผลิตภณัฑข์อง Iseo, Ison, Colt, Solo, Yale  

- บานพบัหนา้ต่าง ชนิดสแตนเลส หรือโลหะรมด า อยา่งนอ้ยบานละ 2 อนั ขนาดตามความเหมาะสมของบงั
ใบ ผลิตภณัฑข์อง Iseo, Ison, Colt, Solo, Yale 

- บานพบัหนา้ต่างชนิดปรับมุม  ขนาด 8 น้ิว ข้ึนไป บานละ 2 อนั ผลิตภณัฑข์อง Whitco 
- กลอนประตู ชนิดสแตนเลส หรือโลหะรมด า ขนาด 6 น้ิว ข้ึนไป อยา่งน้อยบานละ 1 อนั บริเวณระเบียง/

ลานซกัลา้ง/ดาดฟ้า หรือตามท่ีก าหนด ผลิตภณัฑข์อง Iseo, Ison, Colt, Solo  
- กลอนหน้าต่าง ชนิดสแตนเลส หรือโลหะรมด า ขนาด 4 น้ิว ข้ึนไป บานละ 2 อนั ผลิตภณัฑ์ของ Iseo, 

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

Whitco 
- ขอสบั ชนิดสแตนเลสหรือโลหะรมด า   บานละ 1 อนั ผลิตภณัฑข์อง Iseo, Ison, Colt, Solo, Whitco 
อุปกรณ์ประตู-หนา้ต่างมาตรฐาน หมายถึง 

- ประตู ประกอบดว้ย ลูกบิด 1 ชุด, บานพบัอยา่งนอ้ย 3 ชุด 
- หนา้ต่าง ประกอบดว้ย  

 บานเปิดธรรมดา กลอน 4 น้ิว 2 ชุด, บานพบั 2 ชุด, ขอรับ-ขอสบั 1ชุด, มือจบั 1 ชุด  
 บานเปิดปรับมุม กลอน 4 น้ิว 2 ชุด, บานเปิดปรับมุม 2 ชุด, มือจบั 1 ชุด  

- ประตู-หนา้ต่างอลูมิเนียม ประกอบดว้ย ชุดล๊อก, ยางกันกระแทก, ลูกยางตาไก่ (ปิด
รูน๊อต), ลูกลอ้ 
 

7. หมวดงานบนัได 

- เป็นลกัษณะงานเหมา ซ่อมแซม แกไ้ข ใหมี้สภาพมัน่คงแขง็แรง พร้อมใชง้าน 
- พ้ืนบนัได ชานพกั กรณีซ่อมแซม ให้เก็บงานโป๊วดว้ยดินสอพอง และขดัดว้ยกระดาษทรายก่อนเคลือบ

ดว้ย โพลียริูเทน 
- กรณีเปล่ียนใหม่ทั้งหมด แม่บนัไดให้ใชว้สัดุเป็นไมเ้น้ือแข็ง หรือเหล็กรูปพรรณ ลูกนอน ลูกตั้ง ใชว้สัดุ

เป็นไมเ้น้ือแขง็หรือไมส้งัเคราะห์ 
- ลูกนอน ลูกตั้งไมเ้น้ือแขง็ ขดัและเคลือบดว้ย โพลียริูเทน ผลิตภณัฑข์อง TOA : T-3000, Beyer : B-5000 
- ลูกนอน ลูกตั้งไมส้ังเคราะห์หรือไฟเบอร์ซีเมนต์ เคลือบด้วยสีส าหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ ผลิตภณัฑ์ของ 

TOA, Beyer, Shera หรือตามท่ีก าหนด 
 

8. หมวดงานสุขภัณฑ์ 
- โถชกัโครก ผลิตภณัฑข์อง American standard, Cotto,  Nahm,  Karat สีขาว หรือเทียบเท่า อุปกรณ์ครบชุด 

(วสัดุชุด B ใชข้อง MOYA หรือเทียบเท่า ตามบญัชีแนบทา้ย) 
- โถชกัโครก 2 ระบบ 3/6 ลิตรหรือ 3/4 ท่ีสามารใชง้านไดท้ั้ง 2 ระบบ ผลิตภณัฑข์อง  American standard, 

Cotto,  Nahm,  Karat สีขาว อุปกรณ์ครบชุด หรือตามท่ีก าหนด 
- อ่างลา้งหน้า ผลิตภณัฑ์ของ American standard, Cotto,  Nahm,  Karat สีขาว หรือเทียบเท่า อุปกรณ์ครบ

ชุด (วสัดุชุด B ใชข้อง MOYA  หรือเทียบเท่า ตามบญัชีแนบทา้ย) 
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- ก๊อกน ้ าอ่างลา้งหน้า ชนิดก้านปัด หัวโครเม่ียม ผลิตภัณฑ์ของ VRH, H2O, Rasland, Bath time, Hang , 
Duss, Star, Globo หรือเทียบเท่า 

- ฝักบัว พร้อมอุปกรณ์ ผลิตภณัฑ์ของ Napa , Similan , Rasland, Bath time, เฟรสเซอร์ , Hang , Nahm สี
ขาว (วสัดุชุด B ใชข้อง Bath time, Elegance, Home หรือเทียบเท่า ตามบญัชีแนบทา้ย) 

- ฝักบวั โครเม่ียม พร้อมอุปกรณ์ ผลิตภณัฑ์ของ American Standard, KARAT, Rasland, GLOBO, DUSS, 
HANG, H2O  

- (ก๊อกฝักบวั) ผลิตภณัฑข์อง American, KARAT, Cotto, Nahm หรือเทียบเท่า  
- สายฉีดช าระ ผลิตภณัฑ์ของ Napa , Similan , เฟรสเซอร์ , Hang , Nahm สีขาว (วสัดุชุด B ใช้ของ Bath 

time, Elegance, Home หรือเทียบเท่า ตามบญัชีแนบทา้ย) 
- สายฉีดช าระ โครเม่ียม หรือตามท่ีก าหนด ผลิตภณัฑข์อง American Standard, KARAT,Cotto, Nahm หรือ

เทียบเท่า 
- ท่ีวางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนงั ผลิตภณัฑข์อง American standard, Cotto,  Nahm,  Karat สีขาว หรือรูปแบบ

ตามท่ีก าหนด 
- ท่ีใส่กระดาษช าระเซรามิก  ชนิดฝังผนัง ผลิตภณัฑ์ของ American standard, Cotto,  Nahm,  Karat  สีขาว 

หรือรูปแบบตามท่ีก าหนด 
- กระจกส่องหน้าชนิดปรับมุม พร้อมชั้นวางของ Napa , Similan ,เฟลสเซอร์ , Majestic , Boss , Bath time, 

Elegance สีขาว หรือตามท่ีก าหนด 
- ตะแกรงสแตนเลสดกัขยะพ้ืนหอ้งน ้ า (ใชช้นิดดกักล่ิน) 
- ก๊อกน ้ าติดผนงัชนิดกา้นโยกชนิดมีท่ีเสียบสายยาง (ระเบียง/ลานซกัลา้ง/หนา้บา้น/ห้องน ้ า) ผลิตภณัฑข์อง 

SANWA (ก๊อกสนาม) หรือเทียบเท่า 
- ก๊อกน ้ าติดผนงัชนิดกา้นปัด หวัโครเม่ียม ผลิตภณัฑข์อง KARAT, RAS-LAND,  PAINI, GLOBO, DUSS, 

HANG, H2O หรือเทียบเท่า 
- สตอปวาลว์ หรือ บอลวาลว์ ผลิตภณัฑข์อง Sanwa, Luzern, Hang, Kudos หรือเทียบเท่า  
- อุปกรณ์ในหมวดงานสุขภณัฑ ์ 

- ชกัโครก ประกอบดว้ย สายอ่อนน ้ าดี, สายฉีดช าระพร้อมหวัฉีด,  ระบบช าระ – ลูกยาง 
- อ่างลา้งหนา้ ประกอบดว้ย สายอ่อนน ้ าดี, ท่อดกักล่ินใตอ่้างลา้งหนา้, สะดืออ่าง 
- ฝักบวั ประกอบดว้ย สายอ่อน, หวัฝักบวั 

 
9. หมวดงานสี 

 การเตรียมพ้ืนที ่
- ผนงัปูนท่ีมีการเจาะรู, รอยร้าวให้ท าการฉาบปูนปิดรอย ซ่อมแซมเก็บงานให้เรียบร้อยตามมาตรฐานวิชา

ช่าง ก่อนทาสี 
- งานสีปูน ใหท้าสีรองพ้ืนปูนเก่า 1 คร้ัง ก่อนทาสีจริงอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
- งานสีไม ้ ใหท้าสีรองพ้ืน 1 คร้ัง ก่อนทาสีจริงอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
- งานสีเหลก็ ใหท้าสีรองพ้ืน 1 คร้ัง ก่อนทาสีจริงอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
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 งานสี 
- สีรองพ้ืนปูนเก่า สีกนัสนิม ใชผ้ลิตภณัฑข์อง TOA, Captain 
- สีภายใน/ภายนอก  ผลิตภณัฑข์อง TOA , ICI, Captain ,  Jotun    แยกสีประเภทภายใน/ภายนอก (ประเภท

ของสีท่ีใชต้ามท่ีก าหนด) (วสัดุชุด B ใช ้JBP SA หรือเทียบเท่า ตามบญัชีแนบทา้ย) 
- สีน ้ ามนั ใชผ้ลิตภณัฑข์อง TOA , Beger 
- สีหลงัคา ใชช้นิดทาหลงัคา ผลิตภณัฑข์อง TOA,  Captain 
- ก่อนท่ีจะทาสี ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้า่จา้งทราบล่วงหนา้ เพ่ือจะไดต้รวจตราสีท่ีทา และการทาสี 

 
10. หมวดงานไฟฟ้า 

 

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

CT.Electric รุ่นมีวงจร RCBO  
- ภายในตูค้วบคุมไฟฟ้าตอ้งระบุต าแหน่งการใชไ้ฟฟ้า หรือจุดท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าของแต่ละ Circuit Breaker 

ใหช้ดัเจน กรณีบา้นพกัอาศยั ใหแ้ยกฟังชัน่กก์ารใชง้านให้ชดัเจน เช่น ชั้น/ปลัก๊/สวทิซ์แสงสวา่ง/หอ้งครัว/
ไฟหวัเสา-กระด่ิงสญัญาน เป็นตน้ หรือตามท่ีก าหนด 

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

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

- ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ระบบสายดิน ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 
 

 ดวงโคม และสวทิซ์ 
- โคมไฟกลมติดเพดาน ขนาด 32 W.  ธรรมดาชนิดขาวขุ่นทัว่ไป หรือใชเ้ป็นบลัลาสตอิ์เลก็ทรอนิกส์ขนาด

หลอด เป็น T5 หรือ T8 ตามท่ีก าหนด พร้อมอุปกรณ์  
- โคมไฟ DOWNLIGHT ทรงกระบอก DIA.4” ฝังฝ้าเพดาน ทัว่ไป พร้อมหลอดประหยดัไฟขนาดไม่ต ่ากวา่ 

18 W.  
- โคมไฟกลม 8” พร้อมหลอดประหยดัไฟขนาดไม่ต ่ากวา่ 18 W. หลอดฟลูออเรสเซนต ์พร้อมรางและ

อุปกรณ์ ขนาด 1x18W หรือ 1x36W หรือชุดเซ็ทโทรนิกส์ขนาดตามมาตรฐานผูผ้ลิต ขนาดหลอด เป็น T5 
หรือ T8 หรือตามท่ีก าหนด ภายนอกอาคารใชเ้ป็นชนิดมีฝาครอบกนัน ้ าฝน 

- หลอดประหยดัไฟขนาดไม่ต ่ากวา่ 18W. ผลิตภณัฑข์อง Toshiba, Phillips, Sylvania, Lekise 
- หลอด (นีออน) LED ขนาดหลอด T5 หรือ T8 พร้อมอุปกรณ์ 

- ทรงหลอดสั้นขนาดไม่นอ้ยกวา่ 8W. ใชท้ดแทนหลอดเดิมขนาด 18W. 
- ทรงหลอดสั้นขนาดไม่นอ้ยกวา่ 16W. ใชท้ดแทนหลอดเดิมขนาด 36W. 

- หลอด (เกลียว) LED ทรงกลม ขั้ว E27 ขนาด 3-13W. ใชท้ดแทนหลอดตะเกียบ 
- หลอดแผน่ไฟ LED ทรงกลม ขนาด 16-24W. ใชท้ดแทนหลอดนีออนกลม 
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- ชุดโคมไฟ DOWNLIGHT ทรงกลมและทรงเหล่ียม ส าหรับฝังฝ้าเพดาน ทัว่ไป พร้อมหลอด LED ขนาด
ความกวา้งเป็นไปตามมาตรฐานองผูผ้ลิต 

- ชุดไฟสปอร์ทไลท ์ส าหรับภายนอกอาคาร (กนัน ้ า) ขนาดโคมเป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
- หลอดไฟและดวงโคมใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง Panasonic, Toshiba, Philips, Sylvania, Lekise, Osram, Nagas 

(วสัดุชุด B ใช ้EVE, Pemco, Racer, Elektra, Luzina, Finext, BEC, NULITE) 
- เต้ารับ ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic (WIDE Series), Bticino , Haco, Clipsal, CT.Electric (ว ัสดุ ชุด B ใช ้

Panasonic (รุ่นธรรมดา), Chang หรือเทียบเท่า) 
- สวิตซ์  ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic (WIDE Series), Bticino , Haco, Clipsal, CT.Electric (วสัดุชุด B ใช ้

Panasonic (รุ่นธรรมดา), Chang หรือเทียบเท่า) 
- เตา้รับ TV และเตา้รับโทรศพัท์ ผลิตภณัฑ์ของ Panasonic , Bticino , Haco , Clipsal, CT.Electric (วสัดุชุด 

B ใช ้Panasonic (รุ่นธรรมดา), Chang หรือเทียบเท่า) 
 

 สายสัญญาณ 
- สายสญัญานโทรทศัน์ เบอร์ RG-6 
- สายไฟฟ้าระหวา่งดวงโคม สายสวติชเ์ขา้ดวงโคม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.5 Sq.mm. 
- สายไฟฟ้าเตา้รับ ไม่นอ้ยกวา่ขนาด 2.5 Sq.mm. 
- สายเมน และ สายดิน ตามาตรฐานการไฟฟ้า 
- สายไฟฟ้า หรือสายสญัญานท่ีใชต้อ้งไดม้าตรฐาน มอก. ผลิตภณัฑข์อง สายไฟฟ้าไทย ยาซากิ (Thai 

Yazaki), สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ ดอดจ์ (PhelpsDodge Cable), สายไฟฟ้าบางกอกเคเบ้ิล (Bangkok Cable) 
 

11. หมวดงานประปา – สุขาภบิาล 

 ท่อน ้ าดีใชม้าตรฐานชั้น 13.5 

 ท่อน ้ าเสีย ท่อระบายอากาศใชม้าตรฐานชั้น 8.5 

 ท่อระบายน ้ าภายนอกอาคารส่ิงปลูกสร้างใชท่้อซีเมนตใ์ยหิน พร้อมบ่อพกัส าเร็จรูป 
 

12. หมวดงานร้ือถอน 

 การร้ือถอนโครงสร้างเดิม ตอ้งร้ือถอนดว้ยความระมดัระวงัและมีมาตรการควบคุมความปลอดภยั พร้อม
ปรับแตง่พ้ืนผิวใหเ้รียบร้อย 

 
13. หมวดงานทัว่ไป/เบ็ดเตลด็ 

 ป้ายเลขท่ีหอ้งชุด ขนาดประมาณ 9 x 18 ซม. (หากขนาดป้ายไม่ไดต้ามน้ี ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัขนาดหอ้ง) 
 ป้ายเลขท่ีบา้น ขนาดประมาณ 10 x 25 ซม. (หากขนาดป้ายไม่ไดต้ามน้ี ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัขนาดบา้น) 
 ประตูร้ัวเหลก็ บานเปิดหรือ บานเล่ือน ใชโ้ครงเหลก็กล่องเป็นกรอบ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 X 1 น้ิว และ

โครงยอ่ย ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 x 1 น้ิว พร้อมทาสี หรือตามท่ีก าหนด 
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 งานตรวจสอบ เปล่ียน ซ่อมแซม งานท่อน ้ าดี ท่อน ้ าท้ิง ท่ออากาศ (บ่อเกรอะ) บ่อบ าบดั บ่อเกรอะ บ่อพกั 
ฝาบ่อพกั ท่อซีเมนตใ์ยหิน ระบบไฟฟ้า (รวมถึงสายเมนตภ์ายในอาคารจากชายคา ถึงตูค้วบคุมไฟฟ้า) 
ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล หลงัคา (กระเบ้ืองหลงัคา, โครงหลงัคา, ไมร้ะแนงชายคา, ตะเฆ่รางระบาย
น ้ า) รางระบายน ้ าฝน ร้ัว ก าแพงร้ัว ใหด้ าเนินการมีสภาพพร้อมใชง้าน 

 วสัดุอุปกรณ์ใดท่ีผูรั้บจา้งไม่สามารถจดัหาไดต้ามท่ีก าหนดไว ้จะตอ้งแจง้ใหผู้ว้า่จา้งทราบ และไดรั้บความ
ยนิยอมก่อนปรับเปล่ียน 

 “หรือเทียบเท่า” หมายถึง วสัดุท่ีมีมูลค่าราคาใกลเ้คียง หรือ คุณภาพ มาตรฐานใกลเ้คียง กบัวสัดุท่ีระบุ 
 กรณีท่ีไม่มีระบบประปา ไฟฟ้า ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูจ้ดัหา จดัเตรียมเองในระหวา่งการปฏิบติังาน และใน

วนัท่ีส่งมอบงานหรือตรวจรับงานจา้ง 
 งานพิเศษ การแกไ้ขงาน และตดัทอนงาน หรือการใดท่ีมิไดก้ าหนด หรือเป็นท่ีตอ้งสงสยั ใหเ้ป็นดุลยพินิจ

ของผูว้า่จา้ง 
 


